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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a garantir la seguretat de les instal·
lacions energètiques de Catalunya
Tram. 310-00029/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la seguretat en el món agrari
Tram. 310-00030/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el suport a les famílies
Tram. 310-00032/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les retallades pressupostàries que afecten la política 
cultural
Tram. 310-00033/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política de personal de la Generalitat
Tram. 310-00034/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el programa «Forma i contracta»
Tram. 310-00036/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el corredor ferroviari del Mediterrani
Tram. 310-00037/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impuls del nivell d’excel·lència de la recerca a Cata·
lunya
Tram. 310-00038/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions previstes amb relació a la indústria de 
la motocicleta
Tram. 310-00039/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les accions empreses per a impedir la instal·lació a 
Catalunya d’un magatzem per als residus nuclears generats 
a les centrals nuclears espanyoles
Tram. 310-00040/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la imputació de l’exresponsable de 

finances de Convergència Democràtica de Catalunya en el 
cas Palau
Tram. 317-00020/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les aportacions del Govern a la ci·
mera per a la reactivació econòmica
Tram. 317-00021/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la imputació de l’exresponsable de 
finances de Convergència Democràtica de Catalunya en el 
cas Palau
Tram. 317-00022/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la cimera per a la reactivació eco·
nòmica
Tram. 317-00023/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els objectius i la implicació del Go·
vern en la cimera per a la reactivació econòmica
Tram. 317-00024/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la compatibilitat entre la situació 
econòmica i l’eliminació de l’impost de successions
Tram. 317-00025/09
Substanciació p. 16

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
països i les ciutats amb oficines estables o representació de 
l’Institut Ramon Llull i sobre llur règim de contractació
Tram. 314-00034/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions a consorcis i funda cions culturals de Barcelona 
fetes el 2010 i les previstes per al 2011
Tram. 314-00145/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds del finançament que atorga l’1% cultural presen·
tades per l’Ajuntament de Barcelona en el període 2007·2010
Tram. 314-00146/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats i els equipaments culturals que ha finançat a Bar·
celona el 2010 i els que té previst finançar el 2011
Tram. 314-00148/09
Resposta del Govern p. 18
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió legislativa amb relació a les polítiques de joc i 
espectacles
Tram. 314-00780/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
iniciativa de regulació de les polítiques de joc en línia a nivell 
estatal presentada a les Corts Generals
Tram. 314-00781/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possible regulació del joc en línia
Tram. 314-00782/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el canvi del sistema d’accés a la universitat des dels cicles 
formatius
Tram. 314-00786/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors per a avaluar la gestió de les universitats i condi·
cionar·ne el finançament
Tram. 314-00787/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els indicadors per a avaluar la recerca de les universitats i 
condicionar·ne el finançament
Tram. 314-00788/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els indicadors per a avaluar la docència de les universitats i 
condicionar·ne el finançament
Tram. 314-00789/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inversió i la despesa efectuades mitjançant sistemes de 
capital de risc
Tram. 314-00816/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions realitzades mitjançant el fons Jeremie del 2008 
ençà
Tram. 314-00817/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del secretari general adjunt de Convergència 
Democràtica de Catalunya relatives al pagament de les nò·
mines dels funcionaris
Tram. 314-00824/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oportunitat de les declaracions del secretari general adjunt 
de Convergència Democràtica de Catalunya relatives al pa·
gament de les nòmines dels funcionaris
Tram. 314-00825/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
repercussions en els mercats financers de les declaracions 
del secretari general adjunt de Convergència Democràtica 
de Catalunya relatives al pagament de les nòmines dels fun·
cionaris
Tram. 314-00826/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Ca·
talunya el 2011
Tram. 314-00835/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la presentació de l’informe de la Central de Resultats de la 
Xarxa Sanitària d’Utilització Pública corresponent al 2009
Tram. 314-01101/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
retard en la presentació de l’informe de la Central de Resul·
tats de la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública del 2009
Tram. 314-01102/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
difusió dels informes de la Central de Resultats de la Xarxa 
Sanitària d’Utilització Pública
Tram. 314-01103/09
Resposta del Govern p. 23

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 els líders o els representants de formacions 
polítiques que han participat en programes emesos per Te·
levisió de Catalunya el 2010
Tram. 325-00001/09
Resposta del president del Consell de Govern p. 23

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes a l’alcalde i a regidors de 
l’Ajuntament de Barcelona emeses per Catalunya Ràdio el 
2010
Tram. 325-00002/09
Resposta del president del Consell de Govern p. 26

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i a regidors 
de l’Ajuntament de Barcelona en el programa El Matí, de 
Catalunya Ràdio, el 2010
Tram. 325-00003/09
Resposta del president del Consell de Govern p. 26

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre els líders o els representants de formacions 
polítiques que han participat en programes emesos per Ca·
talunya Ràdio el 2010
Tram. 325-00004/09
Resposta del president del Consell de Govern p. 27

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les aparicions de representants del Partit 
Popular de Catalunya a TV3 el 2010
Tram. 325-00005/09
Resposta del president del Consell de Govern p. 27

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes a l’alcalde i a regidors de 
l’Ajuntament de Barcelona emeses per TV3 el 2010
Tram. 325-00006/09
Resposta del president del Consell de Govern p. 28

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i a regidors 
de l’Ajuntament de Barcelona en el programa Els matins, de 
TV3, el 2010
Tram. 325-00007/09
Resposta del president del Consell de Govern p. 29

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les entrevistes fetes a regidors i a l’alcalde 
de l’Ajuntament de Barcelona en el programa Divendres de 
TV3 el 2010
Tram. 325-00008/09
Resposta del president del Consell de Govern p. 31
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies presentades a l’Oficina Antifrau de 
Catalunya del 21 de gener de 2011 ençà
Tram. 314-00778/09
Ratificació de la inadmissió p. 32

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a garantir la seguretat de les instal·
lacions energètiques de Catalunya
Tram. 310-00029/09
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la seguretat en el món agrari
Tram. 310-00030/09
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el suport a les famílies
Tram. 310-00032/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les retallades pressupostàries que afecten la política 
cultural
Tram. 310-00033/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política de personal de la Generalitat
Tram. 310-00034/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el programa «Forma i contracta»
Tram. 310-00036/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el corredor ferroviari del Mediterrani
Tram. 310-00037/09
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impuls del nivell d’excel·lència de la recerca a Cata·
lunya
Tram. 310-00038/09
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions previstes amb relació a la indústria de 
la motocicleta
Tram. 310-00039/09
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les accions empreses per a impedir la instal·lació a 
Catalunya d’un magatzem per als residus nuclears generats 
a les centrals nuclears espanyoles
Tram. 310-00040/09
Anunci p. 34

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situa ció política
Tram. 317-00020/09
Anunci p. 35

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situa ció política
Tram. 317-00021/09
Anunci p. 35

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00022/09
Anunci p. 35

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situa ció política
Tram. 317-00023/09
Anunci p. 35

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00024/09
Anunci p. 36

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situa ció política
Tram. 317-00025/09
Anunci p. 36

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre el garantiment del dret dels ciutadans del partit 
judicial de Reus (Baix Camp) a la justícia
Tram. 311-00332/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la suspensió de judicis i la sol·licitud als advocats 
i procuradors que no presentin escrits de tràmit per manca 
de funcionaris al Jutjat Penal núm. 1 de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-00333/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el comunicat del Jutjat Penal núm. 1 de Reus (Baix 
Camp) de suspensió total de l’atenció al públic per manca 
de funcionaris
Tram. 311-00334/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre el calendari i el pressupost previstos per al 
desplegament de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència
Tram. 311-00376/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre l’impuls d’un pacte nacional per a la infància i 
l’adolescència
Tram. 311-00377/09
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre les mesures i els recursos econòmics per a la 
reducció progressiva de la pobresa infantil
Tram. 311-00378/09
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre l’increment dels ajuts a les famílies amb infants
Tram. 311-00379/09
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la proposta del Departament de Benestar i Família 
sobre l’aplicació de la disposició addicional setena de la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado·
lescència
Tram. 311-00380/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre les manifestacions de la ministra de Sanitat, 
Política Social i Igualtat amb relació a una nova llei de l’Estat 
de protecció de la infància
Tram. 311-00381/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre els acolliments simples que es proposaran com 
a acolliments permanents amb el desplegament de la Llei 
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14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado·
lescència
Tram. 311-00382/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la repercussió de l’aplicació del termini d’impug·
nació judicial per part de les famílies biològiques sobre la 
situació de desemparament
Tram. 311-00383/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre la reducció del nombre d’infants que viuen en 
centres residencials d’acció educativa
Tram. 311-00384/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la projecció de les figures de l’integrador social i 
l’educador social en els centres de menors
Tram. 311-00385/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la presentació d’un projecte de llei de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques
Tram. 311-00386/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre la incorporació dels avenços del projecte de 
decret de reforma del Codi d’accessibilitat en el Projecte de 
llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques
Tram. 311-00387/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre l’increment de places dels serveis adreçats a la 
infància i l’adolescència per al 2011
Tram. 311-00388/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre l’increment de places dels serveis d’intervenció 
especialitzada per a dones que pateixen violència i per a 
llurs fills
Tram. 311-00389/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la publicitat de les ofertes econòmiques que con·
corren a les licitacions de serveis públics de serveis socials
Tram. 311-00390/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la publicació en el web de la Generalitat dels preus 
dels mòduls dels centres de menors
Tram. 311-00391/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre l’aparició en els plecs de condicions dels serveis 
públics del conveni col·lectiu aplicable als treballadors
Tram. 311-00392/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el mecanisme de control de les empreses adjudi·
catàries de serveis socials amb un nombre elevat d’acomi·
adaments
Tram. 311-00393/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre les auditories de les empreses licitadores de la 
gestió dels recursos econòmics públics
Tram. 311-00394/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre les mesures i el pressupost per al canvi en el 
model d’atenció a la dependència i l’autonomia personal
Tram. 311-00395/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el nombre de sol·licituds, valoracions i prestacions 
atorgades amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a 
la dependència
Tram. 311-00396/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre l’evolució del cost d’inversió en data del 31 de 
desembre de 2010 amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència
Tram. 311-00397/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les previsions per al desplegament el 2011 de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 311-00398/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la figura de l’assistent personal
Tram. 311-00399/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les restriccions de personal en els centres de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Tram. 311-00403/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la possibilitat de no aplicar restriccions en matèria 
de personal als centres de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència
Tram. 311-00404/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el seu coneixement de la situació de Derbi
Tram. 311-00408/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la possibilitat que Ossa traslladi la producció fora 
de Catalunya
Tram. 311-00409/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre el seu coneixement de la situació de Cacaolat
Tram. 311-00410/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre els plans que poden posar en perill la producció 
de Sharp
Tram. 311-00411/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la deslocalització de Derbi
Tram. 311-00412/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre les actuacions per a evitar el tancament de 
Cacaolat
Tram. 311-00413/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les actuacions per a evitar el tancament de la línia 
de producció de Sharp
Tram. 311-00414/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre els ajuts per a reactivar el sector de la motocicleta
Tram. 311-00415/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre les actuacions estratègiques en el sector de la 
motocicleta
Tram. 311-00416/09
Anunci p. 48
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre la retallada pressupostària a les actuacions de 
suport al sector de la motocicleta
Tram. 311-00417/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les accions dutes a terme per a evitar la desloca·
lització de Derbi
Tram. 311-00418/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la deslocalització de la fàbrica de Derbi de Marto·
relles (Vallès Oriental)
Tram. 311-00419/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre els contactes amb l’empresa matriu per a evitar la 
deslocalització de la fàbrica de Derbi
Tram. 311-00420/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les actuacions per a garantir la recol·locació dels 
treballadors afectats per la deslocalització de la fàbrica de 
Derbi
Tram. 311-00421/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre els efectes en les indústries proveïdores de la 
fàbrica de Derbi de Martorelles (Vallès Oriental) arran de la 
seva deslocalització
Tram. 311-00422/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les gestions de la Secretaria General de l’Esport 
davant del Consell Superior d’Esports per a evitar les actua·
cions hostils amb relació a la representació internacional de 
les seleccions catalanes
Tram. 311-00423/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el full de ruta per al reconeixement internacional de 
les seleccions esportives catalanes
Tram. 311-00424/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el suport a la Plataforma Pro Seleccions Esporti·
ves Catalanes
Tram. 311-00425/09
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la llista de places de personal del sector públic de 
les quals cal prescindir segons la vicepresidenta del Govern
Tram. 311-00434/09
Anunci p. 52

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tramitació dels expedients pendents de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya
Tram. 314-00779/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprovació del catàleg de fauna protegida
Tram. 314-05416/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació al Pla de la conca del Segre
Tram. 314-05417/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les declaracions de la secretària d’Administració i Funció 

Pública relatives a l’excés de funcionaris que fan tasques 
burocràtiques
Tram. 314-05418/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de les obres de l’Hospital Transfronterer 
de Puigcerdà (Cerdanya)
Tram. 314-05419/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a la construcció de l’Hospital Trans·
fronterer de Puigcerdà (Cerdanya)
Tram. 314-05420/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organigrama de les regions sanitàries, els sectors, les em·
preses públiques i els consorcis
Tram. 314-05421/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organigrama de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-05422/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no cobrir la plaça de director o directora territo·
rial de Salut de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-05423/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no cobrir la plaça de director o directora territo·
rial de Salut de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-05424/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
sistema sanitari de l’Alt Pirineu i l’Aran
Tram. 314-05425/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a l’acumulació de funcions entre els hospitals de 
Bellvitge i de Viladecans
Tram. 314-05426/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
organigrames i els pressupostos dels hospitals de Vilade·
cans i de Bellvitge
Tram. 314-05427/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions d’inversió per al nou hospital de Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-05428/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tramitació dels expedients pendents de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya
Tram. 314-05429/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforç del transport sanitari durant la Setmana Santa i l’estiu
Tram. 314-05430/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de la reducció pressupostària en el transport sanitari
Tram. 314-05431/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a les obres de construcció d’un consul·
tori mèdic a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
Tram. 314-05432/09
Formulació p. 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els menors amb mesura de protecció de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència
Tram. 314-05433/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors amb mesures de protecció en la família 
pròpia
Tram. 314-05434/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors en acolliment en família extensa
Tram. 314-05435/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors en acolliment en família aliena
Tram. 314-05436/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors en acolliment en família preadoptiva
Tram. 314-05437/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors en centres d’acolliment
Tram. 314-05438/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de menors en centres residencials d’acció edu·
cativa
Tram. 314-05439/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves en pisos assistits
Tram. 314-05440/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers en centres d’acolliment
Tram. 314-05441/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers acollits en centres residen·
cials
Tram. 314-05442/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers acollits en centres d’inserció 
sociolaboral
Tram. 314-05443/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves estrangers en pisos assistits
Tram. 314-05444/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de nois magribins atesos amb recursos de la xarxa 
ordinària de protecció
Tram. 314-05445/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nois estrangers sense referents familiars
Tram. 314-05446/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les trucades ateses per la Unitat de Detecció i Prevenció del 
Maltractament Infantil
Tram. 314-05447/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients de protecció oberts per la Unitat de Detecció i 
Prevenció del Maltractament Infantil
Tram. 314-05448/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
joves acollits a l’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats
Tram. 314-05449/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de pantalles acústiques i elements de protecció 
a l’autopista C·58, al pas per Badia del Vallès (Vallès Occi·
dental)
Tram. 314-05450/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nomenament dels membres de l’Assemblea General del 
Consorci d’Aigües de Tarragona
Tram. 314-05451/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa relativa a la seu de la delegació del Govern al 
Regne Unit el 2010
Tram. 314-05452/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal de la delegació del Govern al Regne Unit i sobre la 
despesa relativa a aquest personal el 2010
Tram. 314-05453/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats de la delegació del Govern al Regne Unit el 2010
Tram. 314-05454/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de manteniment, reestructuració o tancament de 
la delegació del Govern al Regne Unit
Tram. 314-05455/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa relativa a la seu de la delegació del Govern a 
França el 2010
Tram. 314-05456/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el personal de la delegació del Govern a França i sobre la 
despesa relativa a aquest personal el 2010
Tram. 314-05457/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats de la delegació del Govern a França el 2010
Tram. 314-05458/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de manteniment, reestructuració o tancament de 
la delegació del Govern a França
Tram. 314-05459/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa relativa a la seu de la delegació del Govern a 
Alemanya el 2010
Tram. 314-05460/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal de la delegació del Govern a Alemanya i sobre la 
despesa relativa a aquest personal el 2010
Tram. 314-05461/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les activitats de la delegació del Govern a Alemanya el 2010
Tram. 314-05462/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de manteniment, reestructuració o tancament de 
la delegació del Govern a Alemanya
Tram. 314-05463/09
Formulació p. 66
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa relativa a la seu de la delegació del Govern a 
l’Argentina el 2010
Tram. 314-05464/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal de la delegació del Govern a l’Argentina i sobre la 
despesa relativa a aquest personal el 2010
Tram. 314-05465/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les activitats de la delegació del Govern a l’Argentina el 2010
Tram. 314-05466/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de manteniment, reestructuració o tancament de 
la delegació del Govern a l’Argentina
Tram. 314-05467/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa relativa a la seu de la delegació del Govern als 
Estats Units d’Amèrica el 2010
Tram. 314-05468/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal de la delegació del Govern als Estats Units d’Amè·
rica i sobre la despesa relativa a aquest personal el 2010
Tram. 314-05469/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats de la delegació del Govern als Estats Units d’Amè·
rica el 2010
Tram. 314-05470/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de manteniment, reestructuració o tancament de 
la delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica
Tram. 314-05471/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura de delegacions de la Generalitat a l’exterior
Tram. 314-05472/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actualització de l’agenda d’activitats de la delegació del 
Govern als Estats Units d’Amèrica
Tram. 314-05473/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament 
de la Presidència
Tram. 314-05474/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i 
amb contracte laboral temporal del Departament de la Pre·
sidència
Tram. 314-05475/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals
Tram. 314-05476/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i 
amb contracte laboral temporal del Departament de Vice·
presidència i del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals
Tram. 314-05477/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament 
d’Economia i Coneixement
Tram. 314-05478/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb 
contracte laboral temporal del Departament d’Economia i 
Coneixement
Tram. 314-05479/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament 
de Salut
Tram. 314-05480/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb 
contracte laboral temporal del Departament de Salut
Tram. 314-05481/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament 
de Territori i Sostenibilitat
Tram. 314-05482/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i 
amb contracte laboral temporal del Departament de Territori 
i Sostenibilitat
Tram. 314-05483/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-05484/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb 
contracte laboral temporal del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-05485/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament 
d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-05486/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i 
amb contracte laboral temporal del Departament d’Empresa 
i Ocupació
Tram. 314-05487/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament 
d’Ensenyament
Tram. 314-05488/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb 
contracte laboral temporal del Departament d’Ensenyament
Tram. 314-05489/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament 
d’Interior
Tram. 314-05490/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb 
contracte laboral temporal del Departament d’Interior
Tram. 314-05491/09
Formulació p. 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament 
de Cultura
Tram. 314-05492/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb 
contracte laboral temporal del Departament de Cultura
Tram. 314-05493/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament 
de Benestar Social i Família
Tram. 314-05494/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb 
contracte laboral temporal del Departament de Benestar 
Social i Família
Tram. 314-05495/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament 
de Justícia
Tram. 314-05496/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb 
contracte laboral temporal del Departament de Justícia
Tram. 314-05497/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les conseqüències en el Departament de la Presidència del 
replantejament de llocs de treball que proposa la secretària 
general de la Funció Pública
Tram. 314-05498/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències en el Departament de Governació i Relaci·
ons Institucionals del replantejament de llocs de treball que 
proposa la secretària general de la Funció Pública
Tram. 314-05499/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències en el Departament d’Economia i Coneixe·
ment del replantejament de llocs de treball que proposa la 
secretària general de la Funció Pública
Tram. 314-05500/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències en el Departament de Salut del replanteja·
ment de llocs de treball que proposa la secretària general de 
la Funció Pública
Tram. 314-05501/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobres 
les conseqüències en el Departament de Territori i Sosteni·
bilitat del replantejament de llocs de treball que proposa la 
secretària general de la Funció Pública
Tram. 314-05502/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit so·
bre les conseqüències en el Departament d’A gricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural del replanteja·
ment de llocs de treball que proposa la secretària general  
de la Funció Pública
Tram. 314-05503/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències en el Departament d’Empresa i Ocupació 
del replantejament de llocs de treball que proposa la secre·
tària general de la Funció Pública
Tram. 314-05504/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les conseqüències en el Departament d’Ensenyament del 
replantejament de llocs de treball que proposa la secretària 
general de la Funció Pública
Tram. 314-05505/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències en el Departament d’Interior del replanteja·
ment de llocs de treball que proposa la secretària general de 
la Funció Pública
Tram. 314-05506/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències en el Departament de Cultura del replanteja·
ment de llocs de treball que proposa la secretària general de 
la Funció Pública
Tram. 314-05507/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les conseqüències en el Departament de Benestar Social i 
Família del replantejament de llocs de treball que proposa la 
secretària general de la Funció Pública
Tram. 314-05508/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències en el Departament de Justícia del replante·
jament de llocs de treball que proposa la secretària general 
de la Funció Pública
Tram. 314-05509/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la negociació amb els representants dels empleats públics 
afectats pels canvis plantejats per la secretària general de 
la Funció Pública
Tram. 314-05510/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les empreses amb participació pública majoritària que vol 
reconduir
Tram. 314-05511/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el conveni de coordinació de programes o campanyes de 
difusió i actuació conjunta de les organitzacions no governa·
mentals i altres moviments solidaris de Lleida
Tram. 314-05512/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
polítiques d’immigració i d’acollida que s’han d’incloure en 
el «bonisme»
Tram. 314-05513/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu·
nió del Consell Executiu del 15 de març de 2011
Tram. 314-05514/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració de l’excés de funcionaris al Departament de 
Salut
Tram. 314-05515/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració de l’excés de funcionaris al Departament de 
Territori i Sostenibilitat
Tram. 314-05516/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració de l’excés de funcionaris al Departament de 
Justícia
Tram. 314-05517/09
Formulació p. 81
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la consideració de l’excés de funcionaris al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-05518/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la consideració de l’excés de funcionaris al Departament 
d’Interior
Tram. 314-05519/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la consideració de l’excés de funcionaris al Departament 
d’Economia i Coneixement
Tram. 314-05520/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració de l’excés de funcionaris al Departament de 
Benestar Social i Família
Tram. 314-05521/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració de l’excés de funcionaris al Departament de 
Cultura
Tram. 314-05522/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la consideració de l’excés de funcionaris al Departament 
d’Ensenyament
Tram. 314-05523/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit so·
bre la consideració de l’excés de funcio naris al Departa·
ment d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-05524/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit so· 
bre la consideració de l’excés de funcionaris durant el darrer 
govern de Convergència i Unió
Tram. 314-05525/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració de l’excés de funcionaris
Tram. 314-05526/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació de personal de l’Administració de justícia en data del 
31 de desembre de 2011 al partit judicial d’Amposta (Montsià)
Tram. 314-05535/09, 314-05567/09, 314-05685/09, 314-
05591/09, 314-05689/09, 314-05693/09, 314-05631/09, 
314-05697/09, 314-05595/09, 314-05721/09, 314-
05709/09, 314-05543/09, 314-05571/09, 314-05547/09, 
314-05713/09, 314-05607/09, 314-05717/09, 314-05725/09, 
314-05611/09, 314-05599/09, 314-05661/09, 314-
05587/09, 314-05665/09, 314-05669/09, 314-05673/09, 
314-05677/09, 314-05615/09, 314-05705/09, 314-
05619/09, 314-05551/09, 314-05575/09, 314-05681/09, 
314-05635/09, 314-05639/09, 314-05579/09, 314-
05643/09, 314-05583/09, 314-05647/09, 314-05603/09, 
314-05555/09, 314-05651/09, 314-05559/09, 314-
05527/09, 314-05563/09, 314-05539/09, 314-05655/09, 
314-05531/09, 314-05623/09, 314-05627/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de baixes en els cossos de l’Administració de justí·
cia de l’1 de gener de 2011 ençà al partit judicial d’Amposta 
(Montsià)
Tram. 314-05536/09, 314-05568/09, 314-05686/09, 314-
05592/09, 314-05690/09, 314-05694/09, 314-05632/09, 
314-05698/09, 314-05596/09, 314-05722/09, 314-
05710/09, 314-05544/09, 314-05572/09, 314-05548/09, 
314-05714/09, 314-05608/09, 314-05718/09, 314-
05726/09, 314-05612/09, 314-05600/09, 314-05662/09, 
314-05588/09, 314-05666/09, 314-05670/09, 314-
05674/09, 314-05678/09, 314-05616/09, 314-05706/09, 
314-05620/09, 314-05552/09, 314-05576/09, 314-
05682/09, 314-05636/09, 314-05640/09, 314-05580/09, 

314-05644/09, 314-05584/09, 314-05648/09, 314-
05604/09, 314-05556/09, 314-05652/09, 314-05560/09, 
314-05528/09, 314-05564/09, 314-05540/09, 314-
05656/09, 314-05532/09, 314-05624/09, 314-05628/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de baixes no cobertes en els cossos de l’Administra·
ció de justícia de l’1 de gener de 2011 ençà al partit judicial 
d’Amposta (Montsià)
Tram. 314-05537/09, 314-05569/09, 314-05687/09, 314-
05593/09, 314-05691/09, 314-05695/09, 314-05633/09, 
314-05699/09, 314-05597/09, 314-05723/09, 314-
05711/09, 314-05545/09, 314-05573/09, 314-05549/09, 
314-05715/09, 314-05609/09, 314-05719/09, 314-
05659/09, 314-05613/09, 314-05601/09, 314-05663/09, 
314-05589/09, 314-05667/09, 314-05671/09, 314-
05675/09, 314-05679/09, 314-05617/09, 314-05707/09, 
314-05621/09, 314-05553/09, 314-05577/09, 314-
05683/09, 314-05637/09, 314-05641/09, 314-05581/09, 
314-05645/09, 314-05585/09, 314-05649/09, 314-
05605/09, 314-05557/09, 314-05653/09, 314-05561/09, 
314-05529/09, 314-05565/09, 314-05541/09, 314-
05657/09, 314-05533/09, 314-05625/09, 314-05629/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de baixes cobertes en els cossos de l’Administra·
ció de justícia de l’1 de gener de 2011 ençà al partit judicial 
d’Am posta (Montsià)
Tram. 314-05538/09, 314-05570/09, 314-05688/09, 314-
05594/09, 314-05692/09, 314-05696/09, 314-05634/09, 
314-05700/09, 314-05598/09, 314-05724/09, 314-
05712/09, 314-05546/09, 314-05574/09, 314-05550/09, 
314-05716/09, 314-05610/09, 314-05720/09, 314-
05660/09, 314-05614/09, 314-05602/09, 314-05664/09, 
314-05590/09, 314-05668/09, 314-05672/09, 314-
05676/09, 314-05680/09, 314-05618/09, 314-05708/09, 
314-05622/09, 314-05554/09, 314-05578/09, 314-
05684/09, 314-05638/09, 314-05642/09, 314-05582/09, 
314-05646/09, 314-05586/09, 314-05650/09, 314-
05606/09, 314-05558/09, 314-05654/09, 314-05562/09, 
314-05530/09, 314-05566/09, 314-05542/09, 314-
05658/09, 314-05534/09, 314-05626/09, 314-05630/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions portades a terme en llengua catalana davant la 
jurisdicció contenciosa·administrativa pel Cos d’Advocats 
de la Generalitat
Tram. 314-05727/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
ramal d’Igualada de l’eix transversal ferroviari
Tram. 314-05728/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’eix transversal ferroviari
Tram. 314-05729/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a Derbi de l’1 de gener de 2004 ençà
Tram. 314-05730/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla de l’empresa Multimèdia Digital, SL, i les despeses 
que li ha ocasionat del 2008 al 2010
Tram. 314-05731/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla mitjana de l’Agència Tributària de Catalunya i les 
despeses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05732/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla mitjana de l’Agència per a la Qualitat del Siste·
ma Universitari de Catalunya i les despeses de personal del 
2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05733/09
Formulació p. 91



29 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 45

SUMARI 10

Ecològica i les despeses de personal del 2008, el 2009 i el 
2010
Tram. 314-05750/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana del Consell Català de la Producció Integrada 
i les despeses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05751/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana de l’empresa Eficiència Energètica, SA, i les 
despeses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05753/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla mitjana de l’Empresa de Promoció i Localització 
Industrial de Catalunya, SA, i les despeses de personal del 
2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05754/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla mitjana de l’empresa Energètica d’Instal·lacions 
Sanitàries, SA, i les despeses de personal del 2008, el 2009 
i el 2010
Tram. 314-05755/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana de l’empresa Equacat, SA, i les despeses de 
personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05756/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana de Ferrocarrils de la Generalitat i les despe·
ses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05757/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana de Forestal, SA, i les despeses de personal 
del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05758/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla mitjana de GISA i les despeses de personal del 
2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05759/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana d’ICF Equipaments, SAU, i les despeses de 
personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05760/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 
i les despeses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05761/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana de l’Institut Català de les Indústries Culturals 
i les despeses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05762/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana de l’Institut Català del Sòl i les despeses de 
personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05763/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana de l’Institut Català de l’Energia i les despe·
ses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05764/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla mitjana de l’empresa Administració, Promoció i 
Gestió, SA, i les despeses de personal del 2008, el 2009 i 
el 2010
Tram. 314-05734/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana de l’empresa Aeroports Públics de Catalu·
nya, SLU, i les despeses de personal del 2008, el 2009 i el 
2010
Tram. 314-05735/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana de l’Agència Catalana de l’Aigua i les despe·
ses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05736/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla mitjana de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i 
Recerca Mèdiques i les despeses de personal del 2008, el 
2009 i el 2010
Tram. 314-05737/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 
i Recerca i les despeses de personal del 2008, el 2009 i el 
2010
Tram. 314-05738/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana de l’Agència de Patrocini i Mecenatge, SA, i 
les despeses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05739/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana de l’Agència de Residus de Catalunya i les 
despeses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05740/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana de l’empresa Centrals i Infraestructures per 
a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA, i les despeses 
de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05744/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla mitjana del Centre d’Alt Rendiment Esportiu i les 
despeses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05745/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana del Centre de la Propietat Forestal i les des·
peses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05746/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana del Centre de Telecomunicacions i Tecnolo·
gies de la Informació i les despeses de personal del 2008, el 
2009 i el 2010
Tram. 314-05747/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció i 
les despeses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05748/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana del Centre d’Innovació i Desenvolupament 
Empresarial i les despeses de personal del 2008, el 2009 i 
el 2010
Tram. 314-05749/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana del Consell Català de la Producció Agrària 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei alternatiu posat a disposició dels usuaris amb relació 
al descarrilament d’un tren de rodalia a la línia R4 entre les 
estacions de Vacarisses·Torreblanca i Castellbell·Monistrol
Tram. 314-05778/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforç de la informació als usuaris de la línia R4 amb relació 
al descarrilament d’un tren entre les estacions de Vacaris·
ses·Torreblanca i Castellbell·Monistrol
Tram. 314-05779/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes per Renfe Rodalies de Catalunya 
per a compensar els perjudicis causats als usuaris en cas 
d’avaries o incidents
Tram. 314-05780/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
protocols d’avaries de Renfe en cas de descarrilament
Tram. 314-05781/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el control del funcionament, l’efectivitat i els resultats dels 
protocols en cas d’accident en el servei de rodalia de Renfe
Tram. 314-05782/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol de Renfe per a informar els usuaris dels accidents 
en el servei de rodalia
Tram. 314-05783/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’usuaris afectats pel descarrilament d’un tren 
a la línia R4 entre les estacions de Vacarisses·Torreblanca i 
Castellbell·Monistrol
Tram. 314-05784/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ferits en el descarrilament d’un tren a la línia R4 entre les 
estacions de Vacarisses·Torreblanca i Castellbell·Monistrol
Tram. 314-05785/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la coordinació de la informació emesa per diferents canals 
amb relació al restabliment del servei després del descarri·
lament d’un tren a la línia R4
Tram. 314-05786/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
responsable de la informació en els casos de descarrilament 
d’un tren en el servei de rodalia de Renfe
Tram. 314-05787/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a evitar disfuncions en la difusió de la 
informació amb relació als incidents en el servei de rodalia
Tram. 314-05788/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de les obres de la depuradora d’aigües residuals i 
de la xarxa de col·lectors de la urbanització Mas de Plata, a 
Cabra del Camp (Alt Camp)
Tram. 314-05789/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de les obres de la depuradora d’aigües residuals i 
de la xarxa de col·lectors de la urbanització Mas de Plata, a 
Cabra del Camp (Alt Camp)
Tram. 314-05790/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana de l’Institut Català d’Oncologia i les despe·
ses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05765/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana de l’Institut d’Assistència Sanitària i les des·
peses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05766/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla mitjana de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge i les 
despeses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05767/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variant de la carretera C·28 a Vielha e Mijaran
Tram. 314-05768/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de tramitació i execució de la variant de la carrete·
ra C·28 a Vielha e Mijaran
Tram. 314-05769/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol per a evacuar els ferits del descarrilament d’un tren 
de la línia 4 de rodalia entre les estacions de Vacarisses·
Torreblanca i Castellbell·Monistrol el 16 de març de 2011
Tram. 314-05770/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com es va assabentar del descarrilament d’un tren 
de la línia 4 de rodalia entre les estacions de Vacarisses·
Torreblanca i Castellbell·Monistrol el 16 de març de 2011
Tram. 314-05771/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre i 
les seves actuacions, la persona responsable i els contactes 
en assabentar·se del descarrilament d’un tren de la línia 4 
de rodalia entre les estacions de Vacarisses·Torreblanca i 
Castellbell·Monistrol el 16 de març de 2011
Tram. 314-05772/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes del despreniment de la pedra que va causar el 
descarrilament d’un tren de la línia 4 de rodalia entre les es·
tacions de Vacarisses·Torreblanca i Castellbell·Monistrol el 
16 de març de 2011
Tram. 314-05773/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reclamació de responsabilitat a Adif pel descarrilament d’un 
tren de la línia 4 de rodalia entre les estacions de Vacarisses·
Torreblanca i Castellbell·Monistrol el 16 de març de 2011
Tram. 314-05774/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
persona responsable d’Adif amb qui es va posar en contacte 
després del descarrilament d’un tren de la línia 4 de rodalia 
entre les estacions de Vacarisses·Torreblanca i Castellbell·
Monistrol el 16 de març de 2011
Tram. 314-05775/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
restabliment del servei de rodalia a la línia 4 entre les estaci·
ons de Vacarisses·Torreblanca i Castellbell·Monistrol
Tram. 314-05776/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
informacions contradictòries difoses amb relació al descar·
rilament d’un tren de rodalia a la línia R4 entre les estacions 
de Vacarisses·Torreblanca i Castellbell·Monistrol
Tram. 314-05777/09
Formulació p. 104
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model d’atribucions i funcions que preveu encarregar a les 
delegacions territorials
Tram. 314-05791/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coordinació i el lideratge per part de les delegacions territo·
rials de l’actuació dels serveis territorials dels departaments
Tram. 314-05792/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nomenaments amb relació als serveis territorials correspo·
nents a cada delegació del Govern
Tram. 314-05793/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nomenament dels coordinadors territorials corresponents a 
cada delegació del Govern
Tram. 314-05794/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nomenament d’un delegat o delegada del Govern per a 
l’àmbit funcional de planificació del Penedès
Tram. 314-05795/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment de la plantilla de la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-05796/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les activitats previstes a la Casa de la Generalitat a Perpinyà 
(Rosselló)
Tram. 314-05797/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat dels treballs de l’Eurodistricte
Tram. 314-05798/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes i les col·laboracions previstes amb relació al Pla 
d’actuació anual 2011 de la Representació de la Generalitat 
a l’Alguer
Tram. 314-05799/09
Formulació p. 111

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al director general en funcions de la Cor·
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral·
ment en comissió sobre l’impacte de la limitació de la pre·
sència de publicitat en la ràdio pública
Tram. 312-00001/09
Anunci p. 112

Pregunta al director general en funcions de la Cor·
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral·
ment en comissió sobre el conveni amb l’Aragó sobre les 
emissions de Televisió de Catalunya a la Franja de Ponent
Tram. 312-00002/09
Anunci p. 112

Pregunta al director general en funcions de la Cor·
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral·
ment en comissió sobre les audiències de Catalunya Ràdio
Tram. 312-00003/09
Anunci p. 112

Pregunta al director general en funcions de la Cor·
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral·
ment en comissió sobre la garantia del pluralisme informatiu
Tram. 312-00004/09
Anunci p. 112

Pregunta al director general en funcions de la Cor·
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral·
ment en comissió sobre l’observança del pluralisme en els 
mitjans de comunicació durant el primer trimestre del 2011
Tram. 312-00005/09
Anunci p. 113

Pregunta al director general en funcions de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la repercussió de les retallades 
pressupostàries en la dinàmica de la Corporació i en les 
indústries audiovisuals amb què té vinculació
Tram. 312-00006/09
Anunci p. 113

Pregunta al director general en funcions de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la situació de la publicitat en la 
Corporació
Tram. 312-00007/09
Anunci p. 113

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en 
comissió sobre els projectes d’estructuració i la planificació
Tram. 313-00001/09
Anunci p. 114

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’aplicació de la retallada pres·
supostària a la Corporació i a les empreses que en depenen
Tram. 322-00001/09
Anunci p. 114

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la previsió relativa a la Cham·
pions League per a les temporades 2012·2015
Tram. 322-00002/09
Anunci p. 114

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la posada en funcionament del 
canal Esport3
Tram. 322-00003/09
Anunci p. 114

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les mesures per a garantir el 
pluralisme, la igualtat i la neutralitat política dels mitjans de 
comunicació de la Corporació en les eleccions municipals
Tram. 322-00004/09
Anunci p. 115

Pregunta al president del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon·
dre oralment en comissió sobre el tancament econòmic de 
l’exercici del 2010 i les previsions per al 2011
Tram. 322-00005/09
Anunci p. 115

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre la difusió per altres 
canals de productes de qualitat produïts per Televisió de 
Catalunya
Tram. 323-00001/09
Anunci p. 115

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya 
a respondre oralment en comissió sobre les audiències del 
gener i el febrer del 2011
Tram. 323-00002/09
Anunci p. 116

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre el Canal 33
Tram. 323-00003/09
Anunci p. 116

Pregunta la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre la consideració dels 
presentadors de Zona Champions respecte a la classificació 
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del Futbol Club Barcelona i del Real Madrid per als quarts de 
final de la Champions League
Tram. 323-00004/09
Anunci p. 116

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de reconsideració de la Mesa sobre la 
revocació de l’admissió a tràmit d’una pregunta per escrit

Sol·licitud de reconsideració de la Mesa sobre la 
revocació de l’admissió a tràmit d’una pregunta per escrit
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política de personal de la Ge-
neralitat
Tram. 310-00034/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-
P 10).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el programa «Forma i contracta»
Tram. 310-00036/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-
P 10).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el corredor ferroviari del Medi-
terrani
Tram. 310-00037/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-
P 10).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’impuls del nivell d’excel·lència 
de la recerca a Catalunya
Tram. 310-00038/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-
P 10).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions previstes amb 
relació a la indústria de la motocicleta
Tram. 310-00039/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-
P 10).

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

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures per a garantir la se-
guretat de les instal·lacions energètiques de 
Catalunya
Tram. 310-00029/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-
P 10).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la seguretat en el món agrari
Tram. 310-00030/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-
P 10).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el suport a les famílies
Tram. 310-00032/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-
P 10).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les retallades pressupostàries 
que afecten la política cultural
Tram. 310-00033/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-
P 10).
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Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la cime-
ra per a la reactivació econòmica
Tram. 317-00023/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-
P 10).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els ob-
jectius i la implicació del Govern en la cime-
ra per a la reactivació econòmica
Tram. 317-00024/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-
P 10).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la com-
patibilitat entre la situació econòmica i l’eli-
minació de l’impost de successions
Tram. 317-00025/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-
P 10).

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els països i les ciutats amb oficines 
estables o representació de l’Institut Ramon 
Llull i sobre llur règim de contractació
Tram. 314-00034/09

Resposta del Govern
Reg. 7416 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00034/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
països i les ciutats amb oficines estables o representació 
de l’Institut Ramon Llull i sobre llur règim de contrac-
tació

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les accions empreses per a im-
pedir la instal·lació a Catalunya d’un magat-
zem per als residus nuclears generats a les 
centrals nuclears espanyoles
Tram. 310-00040/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-
P 10).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la im-
putació de l’exresponsable de finances de 
Convergència Democràtica de Catalunya en 
el cas Palau
Tram. 317-00020/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-
P 10).

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre les 
aportacions del Govern a la cimera per a la 
reactivació econòmica
Tram. 317-00021/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-
P 10).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la im-
putació de l’exresponsable de finances de 
Convergència Democràtica de Catalunya en 
el cas Palau
Tram. 317-00022/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 23.03.2011 (DSPC-
P 10).
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Pel que fa al pressupost corresponent a l’any 2011, cal 
precisar que l’Ordre ECO/10/2011, de 2 de febrer, dicta 
les normes per elaborar els pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per a l’any 2011. En qualsevol cas, serà 
el Parlament de Catalunya qui aprovarà el pressupost.

Barcelona, 14 de març de 2011

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds del finançament que 
atorga l’1% cultural presentades per l’Ajun-
tament de Barcelona en el període 2007-2010
Tram. 314-00146/09

Resposta del Govern
Reg. 7415 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00146/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds del finançament que atorga l’1% cultural 
presentades per l’Ajuntament de Barcelona en el període 
2007-2010

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

L’any 2010 no consta cap sol·licitud de l’Ajuntament de 
Barcelona al Departament de Cultura en relació amb 
l’aplicació de l’u per cent cultural a la ciutat de Barce-
lona.

El Protocol de col·laboració entre el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques i el Departament 
de Cultu ra en relació amb l’aplicació de l’u per cent 
cultural per al període 2005-2008 inclou una actuació 
per a la restauració de la cúpula de l’església parroquial 
de Sant Andreu de Palomar amb una inversió conjunta 
d’1.101.966,00 euros.

Barcelona, 14 de març de 2011

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

L’Institut Ramon Llull, tal com disposa l’article 2.1 dels 
seus Estatuts, té la seu compartida entre la ciutat de Bar-
celona i la ciutat de Palma. Així mateix, segons el que 
preveu l’article 2.3, tindrà les oficines i les delegacions 
que correspongui, en els domicilis que determinin els 
seus òrgans de govern, dins o fora del territori de les co-
munitats autònomes consorciades.

L’Institut Ramon Llull disposa de les oficines representa-
tives següents: Berlín (Alemanya), Nova York (EEUU), 
Londres (Regne Unit) i París (França).

La plantilla de personal adscrita a aquestes oficines repre-
sentatives, en règim de contractació laboral, és de quatre 
efectius: un efectiu a Berlín, un a Nova York, un a Londres 
i un a París.

Barcelona, 14 de març de 2011

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions a consorcis i funda-
cions culturals de Barcelona fetes el 2010 i 
les previstes per al 2011
Tram. 314-00145/09

Resposta del Govern
Reg. 7414 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00145/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions a consorcis i fundacions culturals de Barce-
lona fetes el 2010 i les previstes per al 2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

Les aportacions de la Generalitat de Catalunya als di-
ferents consorcis i fundacions dels quals hi forma part 
consten detallades, mitjançant partides nominatives, en 
els pressupostos anuals aprovats pel Parlament de Ca-
talunya i publicats al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC).

La Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2010 es va publicar 
al DOGC núm. 5537, de 31 de desembre de 2009. Així 
mateix, els pressupostos també es poden consultar en el 
web del Departament d’Economia i Coneixement.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió legislativa amb relació a les 
polítiques de joc i espectacles
Tram. 314-00780/09

Resposta del Govern
Reg. 7628 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00780/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió legislativa amb relació a les polítiques de joc i 
espectacles

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joan Ferran i Serafini

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us comunico que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb les preguntes amb 
número de tramitació 314-00781/09 i 314-00782/09, 
amb la informació següent:

En aquests moments el Govern està estudiant diverses 
possibilitats de reformes normatives, en diàleg amb re-
presentants dels sectors del joc.

D’altra banda, el Govern prioritza la defensa de les com-
petències i els ingressos fiscals de la Generalitat pel que 
fa al tràmit parlamentari en curs del projecte de joc on-
line presentat a les Corts espanyoles pel Govern de l’Es-
tat, sense descartar en un futur en l’àmbit territorial de 
Catalunya que es pugui emprendre una iniciativa legisla-
tiva en aquest sentit.

Barcelona, 9 de març de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la iniciativa de regulació de les políti-
ques de joc en línia a nivell estatal presenta-
da a les Corts Generals
Tram. 314-00781/09

Resposta del Govern
Reg. 7628 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00780/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats i els equipaments cultu-
rals que ha finançat a Barcelona el 2010 i els 
que té previst finançar el 2011
Tram. 314-00148/09

Resposta del Govern
Reg. 7638 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00148/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les activitats i els equipaments culturals que ha finançat 
a Barcelona el 2010 i els que té previst finançar el 2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

Les aportacions econòmiques de la Generalitat de Cata-
lunya per a finançar activitats i equipaments culturals a 
la ciutat de Barcelona durant l’any 2009 són consultables 
en la còpia del Compte General de la Generalitat corres-
ponent a l’exercici, que la Intervenció General del De-
partament d’Economia i Coneixement, lliura cada any 
a la Secretaria General del Parlament de Catalunya per 
posar-la a disposició de tots els grups parlamentaris.

Pel que fa a les dades corresponents a l’exercici 2010, 
aquestes seran contingudes en el Compte General, que 
igualment serà tramès per la intervenció general en els 
propers mesos.

A més, aquesta informació també es pot consultar al web 
del Departament d’Economia i Coneixement, a la pàgina 
que publica l’estat d’execució mensual dels pressupostos 
de la Generalitat.

Pel que fa al pressupost corresponent a l’any 2011, cal 
precisar que l’Ordre ECO/10/2011, de 2 de febrer, dicta 
les normes per elaborar els pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per a l’any 2011. En qualsevol cas, serà 
el Parlament de Catalunya qui aprovarà el pressupost.

Barcelona, 15 de març de 2011

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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realitzar els qui estiguin en possessió d’un títol de tèc-
nic superior de formació professional, de tècnic superior 
d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i 
equivalents. En aquesta ordre el Ministeri d’Educació va 
assimilar aquesta fase específica a la fase específica de 
les proves d’accés a la universitat (PAU).

Així doncs, els estudiants que vulguin accedir a la uni-
versitat a través d’un CFGS a la preinscripció 2011 tin-
dran com a nota d’accés, i sense haver de fer cap prova, 
la qualificació final del cicle cursat (fins a 10 punts). Per 
poder obtenir una nota d’admissió ponderada (fins a 14 
punts) es poden examinar, de forma voluntària, de les 
matèries corresponents a la fase específica de les PAU, 
tal i com s’estableix a l’Ordre EDU/3242/2010, de 9 de 
desembre, anteriorment esmentada. Per poder calcular 
aquesta nota ponderada, els estudiants s’hauran d’exa-
minar de matèries de modalitat de batxillerat (una, dues 
o tres) que es corresponguin amb la branca de coneixe-
ment en que s’inscriuen els estudis que vulguin cursar. 
En aquest cas, una matèria es considerada superada si té 
una qualificació igual o superior a 5 punts.

Cal notar que en un 50 % dels centres d’estudis universi-
taris, l’oferta de places supera la demanda i, per tant, la 
nota d’admissió és un 5 i els que hi vulguin accedir no 
precisaran fer cap prova específica.

La normativa en matèria d’accés a la universitat és com-
petència del Ministeri d’Educació, de manera que l’Ofi-
cina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat i l’Oficina 
d’Organització de Proves d’Accés, del Consell Interuni-
versitari de Catalunya, només pot aplicar el que aquest 
òrgan dicta.

Amb tot, des del Govern de la Generalitat es faran les 
gestions oportunes davant del Ministeri d’Educació per 
tal de seguir reclamant un canvi en el sistema d’accés a 
fi que es retorni al sistema de quotes en els accessos a un 
mateix estudi universitari des de col·lectius procedents 
de batxillerat i de cicles formatius de grau superior.

Barcelona, 9 de març de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 7628 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00780/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 7622 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00786/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
canvi del sistema d’accés a la universitat des dels cicles 
formatius

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya i pel que fa al canvi en el 
sistema d’accés a la universitat des dels cicles formatius 
de grau superior, us informo del següent:

L’accés i l’admissió a la universitat estan regulats pel Re-
ial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es re-
gulen les condicions per a l’accés als ensenyaments uni-
versitaris oficials de grau i els procediments d’admissió 
en les universitats públiques espanyoles.

El mes de maig de 2010 es va publicar el Reial decret 
558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial de-
cret 1892/2008 que estableix, a l’article 7, que Per a l’ad-
missió als ensenyaments universitaris oficials de Grau en 
els quals es produeixi un procediment de concurrència 
competitiva, és a dir, en el quals el nombre de sol·licituds 
sigui superior al de les places ofertes, els estudiants que 
estiguin en possessió dels títols a que es refereix aquest 
article es podran presentar a la fase específica per a mi-
llorar la nota d’admissió. En l’article 11 d’aquest mateix 
RD, s’estableix que allò disposat en els apartats 3 a 11, 
ambdós inclosos, de l’article 26 serà d’aplicació per als 
procediments que se celebrin per a l’admissió a les uni-
versitats públiques espanyoles a partir de l’any acadèmic 
2011-2012. És a dir, a partir de la preinscripció 2011.

Posteriorment, al mes de desembre, el Ministeri d’Edu-
cació va publicar l’Ordre EDU/3242/2010, de 9 de de-
sembre, per la qual es determina el contingut de la fase 
específica de la prova d’accés a la universitat que podran 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors per a avaluar la recerca 
de les universitats i condicionar-ne el finan-
çament
Tram. 314-00788/09

Resposta del Govern
Reg. 7624 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00787/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors per a avaluar la docèn-
cia de les universitats i condicionar-ne el fi-
nançament
Tram. 314-00789/09

Resposta del Govern
Reg. 7624 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00787/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió i la despesa efectuades 
mitjançant sistemes de capital de risc
Tram. 314-00816/09

Resposta del Govern
Reg. 7629 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00816/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió i la despesa efectuades mitjançant sistemes de 
capital de risc

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

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

Les inversions de capital risc realitzades des del grup 
ICF es desenvolupen a través de la participació en fons i 
societats de capital risc, o altres instruments d’inversió, 
que són gestionats per societats gestores de capital risc o 
equips professionals independents.

En tots els casos existeixen altres inversors i la participa-
ció del grup ICF mai no és majoritària. Els compromisos 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors per a avaluar la gestió 
de les universitats i condicionar-ne el finan-
çament
Tram. 314-00787/09

Resposta del Govern
Reg. 7624 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00787/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els indicadors per a avaluar la gestió de les universitats i 
condicionar-ne el finançament

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us comunico que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb les preguntes amb 
número de tramitació 314-00788/09 i 314-00789/09, 
amb la informació següent:

El finançament de les universitats públiques de Catalu-
nya ha de ser un instrument cabdal per seguir fomentant 
la millora de la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència del siste-
ma universitari català, i per tant ha d’actuar com un in-
centiu que promogui aquestes qualitats. En aquest sentit, 
el nou model de finançament universitari que el Govern 
reflexiona incrementarà el percentatge de recursos con-
dicionats a l’assoliment d’aquests objectius.

És important que el model d’assignació d’aquest finança-
ment incorpori incentius per a la millora clars, identifi-
cables i traslladables internament a les universitats, que 
trobi un equilibri adient entre els inputs i els outputs i 
que alhora prioritzi la qualitat i l’excel·lència per sobre de 
la quantitat i les inèrcies.

Amb aquest objectiu, volem revisar el model actual per 
reforçar i visualitzar la relació entre els recursos assig-
nats, els objectius perseguits i els compromisos de les 
polítiques que es proposen desenvolupar ambdues parts, 
el Govern de la Generalitat i cada una de les universitats.

També considerem clau incorporar, de forma addicio-
nal, el finançament d’aquelles accions que incrementin 
l’eficiència del conjunt del sistema universitari, de forma 
vinculada a projectes estratègics cooperatius que es pu-
guin determinar.

Per tant, avui, sembla prematur determinar uns indica-
dors per a cada una de les missions (gestió, docència i re-
cerca) de les universitats en el procés d’establir els eixos 
estratègics que hauran de definir els objectius a assolir 
per al conjunt de les universitats.

Barcelona, 9 de març de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions del secretari general 
adjunt de Convergència Democràtica de Ca-
talunya relatives al pagament de les nòmi-
nes dels funcionaris
Tram. 314-00824/09

Resposta del Govern
Reg. 7623 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00824/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del secretari general adjunt de Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya relatives al pagament de 
les nòmines dels funcionaris

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us comunico que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb les preguntes amb 
número de tramitació 314-00825/09 i 314-00826/09, 
amb la informació següent:

Les declaracions de referència, tal i com la mateixa per-
sona que les va produir ja ha manifestat, constituïen una 
manera d’expressar-se amb la voluntat de reflectir l’espe-
cial moment pel que fa a la situació financera de la Ge-
neralitat. Així, cal entendre també aquelles declaracions 
atenent el context del moment i del mitjà en què es van 
produir.

Barcelona, 9 de març de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 7623 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00824/09.

d’inversió són desemborsats en diversos anys, al llarg del 
període d’inversió establert.

Els compromisos globals adquirits fins al 31 de desem-
bre de 2010 son de 87,5 milions d’euros. Cal dir que el 
total de capital compromès per la globalitat dels inver-
sors d’aquests instruments financers ascendeix a 530,5 
MEUR. De la xifra de compromisos referida, a la data 
de referència, s’havien desemborsat 60,5 MEUR, és a 
dir, un 69,1%. Pel que fa a l’exercici finalitzat el passat 31 
de desembre de 2010 s’han compromès 10,2 MEUR del 
global i s’ha desemborsat 14,6 MEUR.

Les previsions del nou Govern de la Generalitat s’estan 
avaluant en aquests moments i seran recollides en la pro-
posta de pressupostos que se sotmetin a l’aprovació del 
Parlament de Catalunya en els propers mesos.

Barcelona, 9 de març de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 7626 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00817/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions realitzades mitjançant el fons Jeremie del 
2008 ençà

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

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

Des de la constitució el desembre de 2008 de la societat 
IFEM, filial d l’ICF, com a entitat gestora dels fons Jere-
mie, s’han formalitzat i, per tant, s’han iniciat les inversi-
ons finals en micros i pimes, un total de 22,5 MEUR.

Barcelona, 9 de març de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presentació de l’informe de la Cen-
tral de Resultats de la Xarxa Sanitària d’Uti-
lització Pública corresponent al 2009
Tram. 314-01101/09

Resposta del Govern
Reg. 7468 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-01101/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació de l’informe de la Central de Resultats de la Xar-
xa Sanitària d’Utilització Pública corresponent al 2009

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-01101/09, 314-01102/09 i 314-01103/09 
es responen conjuntament.

En primer lloc, cal assenyalar que la Central de Resultats 
es va crear a finals de l’any 2003, mitjançant una ordre 
de l’aleshores conseller de Sanitat i Seguretat Social, 
Hble. Sr. Xavier Pomés. No obstant això, amb el canvi de 
Govern, el primer informe de la Central de Resultats no 
es va presentar fins el 8 de juliol de 2010, més de sis anys 
després de la seva creació.

El segon informe de la Central de Resultats es va con-
feccionar durant el segon semestre de 2010. Com bé sap, 
o hauria de saber, el diputat que formula la pregunta, els 
informes de la Central de Resultats han de ser aprovats 
per la seva direcció conjunta, formada per l’administra-
ció sanitària i les associacions representatives de prove-
ïdors de serveis sanitaris de la xarxa sanitària d’utilitza-
ció pública. Prèviament, es realitza un procés de revisió 
perquè les diferents parts puguin realitzar les seves apor-
tacions. Actualment, el segon informe de la Central de 
Resultats es troba en aquest procés de revisió. Un cop 
l’informe sigui aprovat, se’n farà difusió pública i serà 
accessible a través del web del Departament de Salut i 
del Servei Català de la Salut.

Barcelona, 11 de març de 2011

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les repercussions en els mercats fi-
nancers de les declaracions del secretari 
general adjunt de Convergència Democràti-
ca de Catalunya relatives al pagament de les 
nòmines dels funcionaris
Tram. 314-00826/09

Resposta del Govern
Reg. 7623 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00824/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 7627 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00835/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya el 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

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

En data de 2 de febrer d’enguany es va publicar l’ordre 
per la qual es dicten les normes per elaborar els pres-
supostos de la Generalitat per a l’any 2011, per la qual 
cosa en aquests moments s’està en fase d’elaboració dels 
pressupostos. Per aquest motiu, doncs, la comissió de 
l’IRSC, formada per representants de la Generalitat i 
dels sindicats UGT i CCOO, haurà d’acordar el valor de 
l’indicador català que escaigui.

Barcelona, 9 de març de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Quins han estat els líders o representants de formacions 
polítiques que han participat a programes emesos per 
TVC l’any 2010? Desglossar per formació política, pro-
grama en el qual s’ha produït l’aparició i institució a la 
que pertany l’esmentat líder o representant polític?

Resposta

Actualment Televisió de Catalunya (TVC) no disposa dels 
mitjans tècnics i humans necessaris per dur a terme un 
estudi exhaustiu d’aquestes característiques, que permeti 
analitzar les aparicions de líders o representants d’un partit 
polític o de qualsevol altre col·lectiu, ja siguin representants 
empresarials, sindicals, de moviments socials o culturals.

La base de dades del Departament de Documentació de 
TVC no està dissenyada per respondre a qüestions com 
la cerca de les «líders o representants de formacions po-
lítiques que participen a programes emesos» durant tot 
un any a la graella dels sis canals de Televisió de Cata-
lunya. Les dades que es podrien oferir només serien una 
aproximació sense la seguretat de donar una informació 
completa, totalment representativa i fiable que requereix 
una cerca d’aquestes característiques.

Tenint en compte aquesta situació i l’existència dels infor-
mes periòdics sobre l’observança del pluralisme a la tele-
visió del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), 
TVC ha elaborat a partir d’aquests el següent recull de la 
participació de representants de formacions polítiques a 
entrevistes dels programes emesos per TVC durant el 2010, 
a excepció del mes de desembre, atès que aquestes dades 
encara no han estat fetes públiques pel CAC en el moment 
de respondre aquesta pregunta.

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)

Els matins 19/05/2010 Puig, Felip

Els matins 22/06/2010 Puig, Felip

Convergència i Unió (CiU)

Els matins 25/01/2010 Mas, Artur

Àgora 18/01/2010 Mas, Artur

Els matins 26/01/2010 Puig, Felip

Parlament 30/01/2010 Rigau, Irene

Els matins 25/02/2010 Mas, Artur

Parlament 20/02/2010 Rull, Josep

Els matins 28/04/2010 Pujol, Oriol

Parlament 24/04/2010 Borràs, Meritxell

Parlament 10/04/2010 Figueras, Anna

Entrevista al cap de 
l’oposició

12/04/2010 Mas, Artur

Els matins 27/05/2010 Mas, Artur

Parlament 08/05/2010 Ribera, Elena

Parlament 22/05/2010 Vila, Santi

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el retard en la presentació de l’infor-
me de la Central de Resultats de la Xarxa 
Sanitària d’Utilització Pública del 2009
Tram. 314-01102/09

Resposta del Govern
Reg. 7468 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01101/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 7468 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01101/09.

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
els líders o els representants de formacions 
polítiques que han participat en programes 
emesos per Televisió de Catalunya el 2010
Tram. 325-00001/09

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 7714 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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. 325-00001/09 presenta-
da pel diputat Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parla-
mentari Partit Popular de Catalunya, sobre:
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Els matins 01/02/2010 Puigcercós, Joan

Els matins 01/03/2010 Ridao, Joan

Els matins 15/04/2010 Puigcercós, Joan

Els matins 26/04/2010 Vendrell, Xavier

Parlament 01/05/2010 De los Ríos, Sergi

Els matins 29/06/2010 Puigcercós, Joan

Els matins d’estiu 23/07/2010 Ridao, Joan

Parlament 24/07/2010 Valls, Bernat

Els matins d’estiu 17/08/2010 Puigcercós, Joan

Els matins 24/09/2010 Puigcercós, Joan

Els matins 17/11/2010 Puigcercós, Joan

Inici campanya Par·
lament 2010

12/11/2010 Puigcercós, Joan

Àgora. Candidats 
Parlament 2010

24/11/2010 Puigcercós, Joan

Els matins 29/11/2010 Puigcercós, Joan

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)

Els matins 05/02/2010 Herrera, Joan

Els matins 27/05/2010 Morral, Antoni

Els matins 01/06/2010 Herrera, Joan

Els matins 29/06/2010 Herrera, Joan

Els matins d’estiu 26/08/2010 Herrera, Joan

Els matins 16/09/2010 Herrera, Joan

Àgora 25/10/2010 Herrera, Joan

Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa 
(ICV·EUiA)

Els matins d’estiu 06/08/2010 Camats, Dolors

Els matins 15/11/2010 Herrera, Joan

Els matins 29/11/2010 Camats, Dolors

Inici campanya Par·
lament 2010

12/11/2010 Herrera, Joan

Àgora. Candidats 
Parlament 2010

22/11/2010 Herrera, Joan

Partit Nacionalista Basc (PNB)

Els matins 28/10/2010 Anasagasti, Iñaki

Partit Popular (PP)

Els matins 19/01/2010 Mayor Oreja, Jaime

Els matins 08/04/2010 Pastor, Antoni

Els matins 06/09/2010 Oyarzábal, Iñaki

Els matins 03/11/2010 Rajoy, Mariano

Els matins 07/06/2010 Duran i Lleida, Josep 
Antoni

Els matins 09/06/2010 Pujol, Jordi

Els matins 29/06/2010 Mas, Artur

Parlament 19/06/2010 Mas, Artur

Els matins d’estiu 19/07/2010 Duran i Lleida, Josep 
Antoni

Parlament 17/07/2010 Laïlla, Assumpció

Els matins d’estiu 04/08/2010 Mas, Artur

Els matins d’estiu 18/08/2010 Puig, Felip

Els matins d’estiu 27/08/2010 Pujol, Oriol

Els matins 14/09/2010 Mas, Artur

Els matins 05/10/2010 Duran i Lleida, Josep 
Antoni

Els matins 14/10/2010 Jané, Jordi

Àgora 18/10/2010 Mas, Artur

Els matins 19/11/2010 Mas, Artur

Els matins 29/11/2010 Pujol, Oriol

Inici campanya Par·
lament 2010

12/11/2010 Mas, Artur

Àgora. Candidats 
Parlament 2010

26/11/2010 Mas, Artur

Eleccions al Parla·
ment de Catalu·
nya. Entrevista a 
Artur Mas

30/11/2010 Mas, Artur

Ciutadans (C’s)

Parlament 06/02/2010 De Rivera, Carmen

Els matins 11/06/2010 Rivera, Albert

Els matins 29/06/2010 Rivera, Albert

Els matins d’estiu 31/08/2010 Rivera, Albert

Àgora 11/10/2010 Rivera, Albert

Els matins 12/11/2010 Rivera, Albert

Inici campanya 
Parlament 2010

12/11/2010 Rivera, Albert

Àgora. Candidats 
Parlament 2010

19/11/2010 Rivera, Albert

Els matins 29/11/2010 Rivera, Albert

Eusko Alkartasuna (EA)

Els matins 06/09/2010 Urizar, Pello

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Parlament 23/01/2010 Estradé, Miquel Àngel
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Parlament 27/02/2010 Vilalta, Flora

Els matins 28/04/2010 Iceta, Miquel

Parlament 17/04/2010 Casajuana, Josep

Parlament 15/05/2010 Paladella, Joaquim Jo·
sep

Parlament 10/07/2010 Comín, Toni

Partit Socialista de Mallorca · Entesa Nacionalista (PSM·EN)

Els matins 08/04/2010 Barceló, Biel

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)

Els matins 19/01/2010 López Aguilar, Juan 
Fernando

Els matins 29/03/2010 Obiols, Raimon

Els matins d’estiu 30/07/2010 Cabezón, Meritxell

Els matins d’estiu 30/07/2010 Pedret, Jordi

Els matins 28/09/2010 Alonso, José Antonio

Els matins 06/09/2010 Pastor, José Antonio

Els matins 03/11/2010 Alarte, Jorge

Plataforma per Catalunya (PxC)

Els matins 15/03/2010 Anglada, Josep

Reagrupament

Els matins d’estiu 19/08/2010 Carretero, Joan

Solidaritat Catalana per la Independència (SI)

Els matins d’estiu 03/09/2010 Laporta, Joan

Els matins 29/11/2010 López Tena, Alfons

Unió Mallorquina (UM)

Els matins 08/04/2010 Melià, Josep

Barcelona, 14 de març de 2011

Enric Marín i Otto

Partit Popular de Catalunya (PPC)

Els matins 08/01/2010 Sánchez·Camacho, Alí·
cia

Els matins 21/04/2010 Sánchez·Camacho, Alí·
cia

Els matins 17/06/2010 Sánchez·Camacho, Alí·
cia

Els matins 29/06/2010 Sánchez·Camacho, Alí·
cia

Els matins d’estiu 27/07/2010 Sánchez·Camacho, Alí·
cia

Parlament 24/07/2010 Calbó, Pere

Els matins d’estiu 02/09/2010 Sánchez·Camacho, Alí·
cia

Els matins 07/09/2010 García Albiol, Xavier

Àgora 20/09/2010 Sánchez·Camacho, Alí·
cia

Els matins 08/10/2010 Sánchez·Camacho, Alí·
cia

Els matins 16/11/2010 Sánchez·Camacho, Alí·
cia

Inici campanya 
Parlament 2010

12/11/2010 Sánchez·Camacho, Alí·
cia

Àgora. Candidats 
Parlament 2010

23/11/2010 Sánchez·Camacho, Alí·
cia

Els matins 30/11/2010 Sánchez·Camacho, Alí·
cia

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Els matins 16/02/2010 Zaragoza, José

Els matins 18/05/2010 Martí, Carles

Els matins 29/06/2010 Iceta, Miquel

Els matins 07/07/2010 Iceta, Miquel

Els matins d’estiu 05/08/2010 Iceta, Miquel

Els matins 22/10/2010 Iceta, Miquel

Els matins 04/10/2010 Tura, Montserrat

Els matins 18/11/2010 Montilla, José

Els matins 30/11/2010 Montilla, José

Els matins 29/11/2010 Iceta, Miquel

Inici campanya Par·
lament 2010

12/11/2010 Montilla, José

Àgora. Candidats 
Parlament 2010

25/11/2010 Montilla, José

Partit dels Socialistes de Catalunya · Ciutadans pel Canvi 
(PSC·CpC)

Parlament 13/02/2010 Estruch, Teresa
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre per escrit sobre les 
entrevistes fetes a l’alcalde i a regidors de 
l’Ajuntament de Barcelona en el programa El 
Matí, de Catalunya Ràdio, el 2010
Tram. 325-00003/09

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 8103 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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. 325-00003/09 presen-
tada pel diputat Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parla-
mentari Partit Popular de Catalunya, sobre: 

Quines han estat les entrevistes realitzades i la seva du-
rada a Regidors de l’Ajuntament de Barcelona i a l’Alcal-
de de Barcelona en el programa El Matí de Catalunya 
Ràdio durant l’any 2010?

Resposta

Catalunya Ràdio no disposa dels mitjans tècnics i hu-
mans necessaris per dur a terme un estudi exhaustiu que 
permeti fer el còmput de les aparicions dels líders o re-
presentants d’un partit polític o de qualsevol altre col-
lectiu, ja sigui empresarial, sindical, social o cultural.

Les dades que s’aporten són el resultat d’una recerca que 
s’ha procurat que sigui el més fiable possible. La recerca 
de Catalunya Ràdio complementa la informació recolli-
da pels informes mensuals del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític a 
la televisió i a la ràdio corresponents a l’any 2010. Cal 
destacar que els informes del CAC analitzen els contin-
guts dels programes següents: El matí de Catalunya Rà-
dio, L’oracle i El Cafè de la República.

Barcelona, 17 de març de 2011

Enric Marín i Otto

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

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre per escrit sobre les 
entrevistes a l’alcalde i a regidors de l’Ajun-
tament de Barcelona emeses per Catalunya 
Ràdio el 2010
Tram. 325-00002/09

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 8102 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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. 325-00002/09 presen-
tada pel diputat Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parla-
mentari Partit Popular de Catalunya, sobre: 

Quines han estat les entrevistes realitzades i la seva du-
rada, en totes les franges horàries, a Regidors de l’Ajun-
tament de Barcelona i a l’Alcalde de Barcelona a Catalu-
nya Ràdio durant l’any 2010?

Resposta

Catalunya Ràdio no disposa dels mitjans tècnics i hu-
mans necessaris per dur a terme un estudi exhaustiu 
que permeti fer el còmput de les aparicions dels líders o 
representants d’un partit polític o de qualsevol altre col-
lectiu, ja sigui empresarial, sindical, social o cultural.

Les dades que s’aporten són el resultat d’una recerca que 
s’ha procurat que sigui el més fiable possible. La recerca 
de Catalunya Ràdio complementa la informació recolli-
da pels informes mensuals del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític a 
la televisió i a la ràdio corresponents a l’any 2010. Cal 
destacar que els informes del CAC analitzen els contin-
guts dels programes següents: El matí de Catalunya Rà-
dio, L’oracle i El Cafè de la República.

Barcelona, 17 de març de 2011

Enric Marín i Otto

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre les apa-
ricions de representants del Partit Popular 
de Catalunya a TV3 el 2010
Tram. 325-00005/09

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 7715 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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. 325-00005/09 presen-
tada pel diputat Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parla-
mentari Partit Popular de Catalunya, sobre: 

Quin ha estat el detall d’aparicions de líders o represen-
tants del Partit Popular de Catalunya a TV3 l’any 2010?

Resposta

Actualment Televisió de Catalunya (TVC) no disposa 
dels mitjans tècnics i humans necessaris per dur a ter-
me un estudi exhaustiu d’aquestes característiques, que 
permeti analitzar les aparicions de líders o representants 
d’un partit polític o de qualsevol altre col·lectiu, ja siguin 
representants empresarials, sindicals, de moviments so-
cials o culturals.

La base de dades del Departament de Documentació de 
TVC no està dissenyada per respondre a qüestions com 
la cerca de les «líders o representants de formacions po-
lítiques que participen a programes emesos» durant tot 
un any a la graella dels sis canals de Televisió de Cata-
lunya. Les dades que es podrien oferir només serien una 
aproximació sense la seguretat de donar una informació 
completa, totalment representativa i fiable que requereix 
una cerca d’aquestes característiques.

Tenint en compte aquesta situació i l’existència dels in-
formes periòdics sobre l’observança del pluralisme a 
la televisió del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
(CAC), TVC ha elaborat a partir d’aquests el següent 
recull de la participació de representants del Partit Po-
pular de Catalunya a entrevistes dels programes emesos 
per TVC durant el 2010, a excepció del mes de desem-
bre, atès que aquestes dades encara no han estat fetes 
públiques pel CAC en el moment de respondre aquesta 
pregunta.

Els matins 08/01/2010 Sánchez·Camacho, Alícia

Els matins 21/04/2010 Sánchez·Camacho, Alícia

Els matins 17/06/2010 Sánchez·Camacho, Alícia

Els matins 29/06/2010 Sánchez·Camacho, Alícia

Els matins d’estiu 27/07/2010 Sánchez·Camacho, Alícia

Parlament 24/07/2010 Calbó, Pere

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
els líders o els representants de formacions 
polítiques que han participat en programes 
emesos per Catalunya Ràdio el 2010
Tram. 325-00004/09

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 8104 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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. 325-00004/09 presen-
tada pel diputat Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parla-
mentari Partit Popular de Catalunya, sobre: 

Quins han estat els líders o representants de formacions 
polítiques que han participat a programes emesos per 
Catalunya Ràdio l’any 2010? Desglossat per formació 
política, programa en el qual s’ha produït l’aparició, data 
i institució a la que pertany l’esmentat líder o represen-
tant polític?

Resposta

Catalunya Ràdio no disposa dels mitjans tècnics i hu-
mans necessaris per dur a terme un estudi exhaustiu que 
permeti fer el còmput de les aparicions dels líders o re-
presentants d’un partit polític o de qualsevol altre col-
lectiu, ja sigui empresarial, sindical, social o cultural.

Les dades que s’aporten són el resultat d’una recerca que 
s’ha procurat que sigui el més fiable possible. La recerca 
de Catalunya Ràdio complementa la informació recolli-
da pels informes mensuals del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític a 
la televisió i a la ràdio corresponents a l’any 2010. Cal 
destacar que els informes del CAC analitzen els contin-
guts dels programes següents: El matí de Catalunya Rà-
dio, L’oracle i El Cafè de la República.

Barcelona, 17 de març de 2011

Enric Marín i Otto

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

2010/01/30

Entrevista a Alberto Fernández-Díaz, President Grup 
Municipal Popular Ajuntament de Barcelona

Els Matins

2010/02/19

Entrevista a Assumpta Escarp, Presidenta Transports Me-
tropolitans de Barcelona

Els Matins

2010/03/09

Entrevista a Assumpta Escarp, Regidora Prevenció, se-
guretat i mobilitat Ajuntament Barcelona

Els Matins

2010/03/19

Entrevista a Jordi Hereu, alcalde de Barcelona

Els Matins

2010/04/12

Entrevista a plató a Xavier Trias, president del Grup Mu-
nicipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona

Àgora

2010/05/10

Entrevista a Jordi Hereu, alcalde de Barcelona

Els Matins

2010/05/17

Entrevista a Jordi Hereu, alcalde de Barcelona

Els Matins

2010/05/17

Entrevista a Ricard Gomà, 2n tinent d’alcalde i president 
Grup Municipal ICV-EUiA Ajuntament de Barcelona

Els Matins

2010/05/17

Entrevista a Alberto Fernández Díaz, president grup mu-
nicipal PPC Ajuntament de Barcelona

Els Matins

2010/05/17

Entrevista a Jordi Portabella, president grup municipal 
ERC Ajuntament de Barcelona

Els Matins

2010/05/17

Entrevista a Xavier Trias, president grup municipal CiU 
Ajuntament de Barcelona

Els Matins

2010/09/23

Entrevista a Jordi Hereu, alcalde de Barcelona

Els matins d’estiu 02/09/2010 Sánchez·Camacho, Alícia

Els matins 07/09/2010 García Albiol, Xavier

Àgora 20/09/2010 Sánchez·Camacho, Alícia

Els matins 08/10/2010 Sánchez·Camacho, Alícia

Els matins 16/11/2010 Sánchez·Camacho, Alícia

Inici campanya 
Parlament 2010

12/11/2010 Sánchez·Camacho, Alícia

Àgora. Candidats 
Parlament 2010

23/11/2010 Sánchez·Camacho, Alícia

Els matins 30/11/2010 Sánchez·Camacho, Alícia

Barcelona, 14 de març de 2011

Enric Marín i Otto

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre les en-
trevistes a l’alcalde i a regidors de l’Ajunta-
ment de Barcelona emeses per TV3 el 2010
Tram. 325-00006/09

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 7713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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. 325-00006/09 presen-
tada pel diputat Santi Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, sobre: 

Quines han estat les entrevistes realitzades i la seva durada, 
en totes les franges a Regidors de l’Ajuntament de Barce-
lona i a l’Alcalde de Barcelona de TV3 durant l’any 2010?

Resposta

Actualment Televisió de Catalunya (TVC) no disposa 
dels mitjans tècnics i humans necessaris per dur a ter-
me un estudi exhaustiu d’aquestes característiques, que 
permeti analitzar les aparicions de líders o representants 
d’un partit polític o de qualsevol altre col·lectiu, ja siguin 
representants empresarials, sindicals, de moviments so-
cials o culturals.

D’acord amb això, el Departament de Documentació de 
TVC ha acotat les recerques a les entrevistes realitzades 
als programes Els Matins, Àgora i 3/24. D’acord amb 
aquests paràmetres de cerca, les entrevistes a regidors 
de l’Ajuntament de Barcelona i a l’alcalde de Barcelona a 
Televisió de Catalunya durant el 2010 han estat: 
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D’altra banda, també cal destacar que, any rere any, els 
Estudis d’Opinió Pública sobre els mitjans audiovisu-
als, realitzats pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
posen de manifest que TV3 és la cadena preferida pels 
catalans a l’hora de buscar informació, la que informa 
millor i també la que els catalans consideren política-
ment més imparcial.

Barcelona, 14 de març de 2011

Enric Marín i Otto

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre per escrit sobre les 
entrevistes fetes a l’alcalde i a regidors de 
l’Ajuntament de Barcelona en el programa 
Els matins, de TV3, el 2010
Tram. 325-00007/09

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 7712 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 pre-
guntes amb resposta per escrit i, en concret, en resposta 
a la pregunta escrita núm. 325-00007/09 presentada pel 
diputat Santi Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, sobre: 

Quines han estat les entrevistes realitzades i la seva du-
rada a Regidors de l’Ajuntament de Barcelona i a l’Al-
calde de Barcelona en el programa Els Matins de TV3 
durant l’any 2010?

Resposta

Actualment Televisió de Catalunya (TVC) no disposa 
dels mitjans tècnics i humans necessaris per dur a ter-
me un estudi exhaustiu d’aquestes característiques, que 
permeti analitzar les aparicions de líders o representants 
d’un partit polític o de qualsevol altre col·lectiu, ja siguin 
representants empresarials, sindicals, de moviments so-
cials o culturals. Malgrat això, donat que aquesta pre-
gunta acota la cerca a entrevistes a regidors de l’Ajunta-
ment de Barcelona i a l’alcalde de Barcelona al programa 
Els Matins de TV3 durant el 2010, el Departament de 
Documentació de TVC ha detectat aquests casos: 

Els Matins

2009/01/30

Entrevista a Alberto Fernández-Díaz, President Grup 
Municipal Popular Ajuntament de Barcelona

Els Matins

2010/02/19

Entrevista a Assumpta Escarp, Presidenta Transports 
Metropolitans de Barcelona

Els Matins

2010/12/02

Entrevista a Jordi Hereu, alcalde de Barcelona

A més, s’han detectat aquestes altres tipologies

Àgora especial

2010/03/08

Entrevista en connexió en directe des de Barcelona amb 
Jordi Hereu, alcalde de Barcelona

3/24 Especial informatiu: nevades a Catalunya

2010/03/08

Entrevista en connexió telefònica amb Assumpta Es-
carp, Regidora Prevenció, seguretat i mobilitat Ajunta-
ment Barcelona

Els Matins

2010/06/10

Entrevista en connexió en directe des de Barcelona amb 
Ramon García-Bragado, quart tinent d’alcalde Ajunta-
ment de Barcelona

Els Matins

2010/06/15

Entrevista en connexió en directe des de Barcelona amb 
Ricard Gomà, 2n tinent d’alcalde Ajuntament de Barce-
lona

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

En qualsevol cas, TVC vol palesar que la pluralitat és 
un dels criteris prioritaris i permanents amb què treba-
llen els seus Serveis Informatius. Les notícies se selecci-
onen seguint criteris professionals d’actualitat, novetat, 
proximitat i interès informatiu, però també tenen molt 
en compte la pluralitat política i social. Així, sense en-
trar en còmputs de quotes polítiques ni de percentatges 
electorals, es procura que en les informacions de caire 
polític, com a norma general, hi hagi un equilibri entre 
els polítics de les diverses forces representades al Parla-
ment.

Aquest respecte ha estat constantment reconegut pels in-
formes del CAC que han refermat els mitjans públics de 
la CCMA com els més plurals i imparcials. Cap informe 
del CAC sobre l’observança del pluralisme a la televisió 
i a la ràdio ha fet cap recriminació, indicació o adverti-
ment a TVC.
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No obstant això, si es pren en consideració allò que diu 
la lletra c de l’Article 10 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, quant a l’ob-
servança del pluralisme i, com a conseqüència d’això, 
l’existència dels informes periòdics sobre l’observança 
del pluralisme a la televisió del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya (CAC), TVC reconeix la vàlua d’aquests 
informes que donen resposta a la pregunta plantejada i 
amplien també la informació a altres canals de ràdio i de 
televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (33, 3/24 i Catalunya Ràdio).

En qualsevol cas, TVC vol palesar que la pluralitat és un 
dels criteris prioritaris i permanents amb què treballen els 
seus Serveis Informatius. Les notícies se seleccio nen se-
guint criteris professionals d’actualitat, novetat, proximi-
tat i interès informatiu, però també tenen molt en compte 
la pluralitat política i social. Així, sense entrar en còmputs 
de quotes polítiques ni de percentatges electorals, es pro-
cura que en les informacions de caire polític, com a norma 
general, hi hagi un equilibri entre els polítics de les diver-
ses forces representades al Parlament.

Aquest respecte ha estat constantment reconegut pels in-
formes del CAC que han refermat els mitjans públics de 
la CCMA com els més plurals i imparcials. Cap informe 
del CAC sobre l’observança del pluralisme a la televisió 
i a la ràdio ha fet cap recriminació, indicació o adverti-
ment a TVC.

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

Barcelona, 14 de març de 2011

Enric Marín i Otto

Els Matins

2010/03/09

Entrevista a Assumpta Escarp, Regidora Prevenció, se-
guretat i mobilitat Ajuntament Barcelona

Els Matins

2010/03/19

Entrevista a Jordi Hereu, alcalde de Barcelona

Els Matins

2010/04/12

Entrevista a plató a Xavier Trias, president del Grup Mu-
nicipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona

Els Matins

2010/05/17

Entrevista a Jordi Hereu, alcalde de Barcelona

Els Matins

2010/05/17

Entrevista a Ricard Gomà, 2n tinent d’alcalde i president 
Grup Municipal ICV-EUiA Ajuntament de Barcelona

Els Matins

2010/05/17

Entrevista a Alberto Fernández Díaz, president grup mu-
nicipal PPC Ajuntament de Barcelona

Els Matins

2010/05/17

Entrevista a Jordi Portabella, president grup municipal 
ERC Ajuntament de Barcelona

Els Matins

2010/05/17

Entrevista a Xavier Trias, president grup municipal CiU 
Ajuntament de Barcelona

Els Matins

2010/09/23

Entrevista a Jordi Hereu, alcalde de Barcelona

Els Matins

2010/12/02

Entrevista a Jordi Hereu, alcalde de Barcelona

A més, s’han detectat aquestes altres tipologies

Els Matins

2010/06/10

Entrevista en connexió en directe des de Barcelona amb 
Ramon García-Bragado, quart tinent d’alcalde Ajunta-
ment de Barcelona

Els Matins

2010/06/15

Entrevista en connexió en directe des de Barcelona amb 
Ricard Gomà, 2n tinent d’alcalde Ajuntament de Barcelona
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la CCMA com els més plurals i imparcials. Cap informe 
del CAC sobre l’observança del pluralisme a la televisió 
i a la ràdio ha fet cap recriminació, indicació o adverti-
ment a TVC.

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

Barcelona, 14 de març de 2011

Enric Marín i Otto

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre per escrit sobre les 
entrevistes fetes a regidors i a l’alcalde de 
l’Ajuntament de Barcelona en el programa 
Divendres de TV3 el 2010
Tram. 325-00008/09

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 7711 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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. 325-00008/09 presen-
tada pel diputat Santi Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, sobre: 

Quines han estat les entrevistes realitzades i la seva du-
rada a Regidors de l’Ajuntament de Barcelona i a l’Al-
calde de Barcelona en el programa Divendres de TV3 
durant l’any 2010?

Resposta

Actualment Televisió de Catalunya (TVC) no disposa 
dels mitjans tècnics i humans necessaris per dur a ter-
me un estudi exhaustiu d’aquestes característiques, que 
permeti analitzar les aparicions de líders o representants 
d’un partit polític o de qualsevol altre col·lectiu, ja siguin 
representants empresarials, sindicals, de moviments so-
cials o culturals.

D’acord amb això, el Departament de Documentació de 
TVC ha acotat les recerques a les entrevistes realitzades 
al programa Divendres i durant el 2010 no hi consta cap 
a regidors de l’Ajuntament de Barcelona o al seu alcalde.

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

En qualsevol cas, TVC vol palesar que la pluralitat és un 
dels criteris prioritaris i permanents amb què treballen els 
seus Serveis Informatius. Les notícies se seleccionen se-
guint criteris professionals d’actualitat, novetat, proximi-
tat i interès informatiu, però també tenen molt en compte 
la pluralitat política i social. Així, sense entrar en còmputs 
de quotes polítiques ni de percentatges electorals, es pro-
cura que en les informacions de caire polític, com a norma 
general, hi hagi un equilibri entre els polítics de les diver-
ses forces representades al Parlament.

Aquest respecte ha estat constantment reconegut pels in-
formes del CAC que han refermat els mitjans públics de 
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures per a garantir la se-
guretat de les instal·lacions energètiques de 
Catalunya
Tram. 310-00029/09

Anunci
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 8046 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.03.2011

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 142 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent al Govern 
de la Generalitat per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– Quines mesures disposa el govern per a garantir la se-
guretat de les instal·lacions energètiques a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la seguretat en el món agrari
Tram. 310-00030/09

Anunci
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 8091 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.03.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 142 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent al Govern de la Ge-
neralitat per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

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

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

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

Ratificació de la inadmissió
Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2011

La Mesa del Parlament, atesa la sol·licitud de reconsi-
deració presentada pel G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, de conformitat amb l’article 30 del Regla-
ment, i d’acord amb l’article 141 del Reglament manté 
el seu acord del dia 10 de març de 2011 (BOPC 38) i 
no admet a tràmit la pregunta tram. 314-00778/09 atès 
que per a qualificar aquesta pregunta, la Mesa, a més de 
considerar el que estableixen els articles 141 i concor-
dants del Reglament, atesa la naturalesa de l’Oficina, ha 
de considerar també el que estableixen els articles 12 i 
13 de la Llei 7/2009, del 13 de maig, de modificació de 
la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Anti-
frau de Catalunya, sobre l’Oficina Antifrau que respon 
exclusivament davant del Parlament i al qual ret comptes 
pels procediments que estableixen els articles 21.4 i 22 
de la dita llei; mentre que, pel contrari, el Govern no té 
cap competència respecte a la seva organització inter-
na i respecte al seu funcionament, d’acord amb el que 
estableixen els  articles 3.c); 9.2 i 21.3; ni tampoc cap 
informació que no estigui recollida en la Memòria Anual 
de l’Oficina Antifrau.

Per una altra banda, els antecedents que aporta el grup 
parlamentari en relació a dues preguntes presentades en 
l’anterior legislatura, mostren palmàriament que les pre-
guntes no podien ésser més que objecte de resposta de 
cortesia, com així la va donar el Govern, tot recordant 
que «serà competència de la comissió parlamentària 
corresponent exercir el control de l’actuació de l’Oficina 
Antifrau» –tram 314-28374/08; consideració en la que 
abunda la tram. 314-33931/08. Consideració que abun-
da, en pro de l’eficàcia dels procediments parlamenta-
ris, en la pertinença de la inadmissió a tràmit de la 314-
00778/09.

N. de la R.: La sol·licitud de reconsideració es reprodueix 
en la secció 4.67.
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– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les 
retallades pressupostàries que afecten a la política cultu-
ral?

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política de personal de la Ge-
neralitat
Tram. 310-00034/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 8112 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
política de personal de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el programa «Forma i contrac-
ta»
Tram. 310-00036/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 8120 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.03.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern de la Generalitat per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quines mesures té previst adoptar el Govern per millo-
rar la seguretat en el món agrari?

Palau del Parlament, 18 de març de 2011

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el suport a les famílies
Tram. 310-00032/09

Anunci
Marisa xandri Pujol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 8097 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.03.2011

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 142 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent al Govern de 
la Generalitat per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

– Quines són les previsions del Govern en matèria de 
suport a les famílies?

Palau del Parlament, 18 de març de 2011

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les retallades pressupostàries 
que afecten la política cultural
Tram. 310-00033/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 8111 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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– Quines mesures i iniciatives preveu el Govern per con-
tinuar impulsant els nivells d’excel·lència de la recerca a 
Catalunya i la seva internacionalització?

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Jordi Turull i Negre
Diputat del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions previstes amb 
relació a la indústria de la motocicleta
Tram. 310-00039/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 8123 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.03.2011

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent al Govern de la Generalitat per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

– Quines són les actuacions previstes pel Govern en rela-
ció a la indústria de la motocicleta a Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les accions empreses per a im-
pedir la instal·lació a Catalunya d’un magat-
zem per als residus nuclears generats a les 
centrals nuclears espanyoles
Tram. 310-00040/09

Anunci
Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 8126 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.03.2011

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 

Què suposa el nou programa «Forma i Contracta» res-
pecte les polítiques d’ocupació del Govern de la Genera-
litat de Catalunya

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Jordi Turull i Negre
Diputat del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el corredor ferroviari del Medi-
terrani
Tram. 310-00037/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 8121 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.03.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern de la Generalitat per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del govern en relació a la xar-
xa ferroviària que ha de connectar Catalunya i València 
amb Europa, coneguda com a «corredor mediterrani»?

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Jordi Turull i Negre
Diputat del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’impuls del nivell d’excel·lència 
de la recerca a Catalunya
Tram. 310-00038/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 8122 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.03.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern de la Generalitat per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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ment de la Cambra, formula la següent pregunta al Molt 
Honorable President de la Generalitat per tal que sigui 
contestada oralment en el proper ple que s’ha de celebrar 
els dies 23 i 24 de març d’enguany: 

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

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Alicia Sánchez-Camacho Pérez

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els dar-
rers esdeveniments polítics
Tram. 317-00022/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8045 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat dels darrers esdeveniments polítics succeïts 
a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
Tram. 317-00023/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 8110 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

al Govern de la Generalitat per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quines són les accions empreses pel Govern per com-
plir els mandats del Parlament i impedir que s’instal·li a 
Catalunya el magatzem dels residus nuclears que gene-
ren les centrals nuclears espanyoles?

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
Tram. 317-00020/09

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 7632 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.03.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

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

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

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

Palau del Parlament, 15 de marzo de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz del Subgrupo C’s

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
Tram. 317-00021/09

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7964 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.03.2011

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, d’acord amb el que disposa l’article 142 del Regla-
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

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

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el garantiment del dret dels 
ciutadans del partit judicial de Reus (Baix 
Camp) a la justícia
Tram. 311-00332/09

Anunci
Salvador Milà i Solsona, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 5369 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 23.03.2011

A la Comissió de Justícia

Salvador Milà Solsona 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, 
formulen la següent pregunta al Govern per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió de Justícia

– Com pensa garantir el govern el dret a un servei pú-
blic bàsic com és la justícia als ciutadans i ciutadanes del 
partit judicial de Reus i quines mesures urgents pensa 
adoptar per a fer-ho efectiu?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2011

Salvador Milà Solsona Hortènsia Grau Juan
Diputat Diputada

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

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

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els dar-
rers esdeveniments polítics
Tram. 317-00024/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 8118 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.03.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 142 del Reglament del Parlament, formula la pre-
gunta següent al president de la Generalitat per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

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

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

Palau del Parlament, 18 de març de 2011

Jordi Turull i Negre
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
Tram. 317-00025/09

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 8119 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent 
al president de la Generalitat per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.
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l’atenció al públic per manca de funcionaris què puguin 
fer aquesta tasca?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2011

Salvador Milà Solsona Hortènsia Grau Juan
Diputat Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari i el pressupost 
previstos per al desplegament de la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència
Tram. 311-00376/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7239 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el calendari previst i el pressupost a aplicar per 
part del Departament de Benestar i Família pel desple-
gament de la nova Llei dels Drets de la Infància i l’Ado-
lescència per tal de protegir i promoure efectivament els 
drets de tots els infants de Catalunya i no només els qui 
es troben en situació de risc, posant especial èmfasi en el 
dret a la participació?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la suspensió de judicis i 
la sol·licitud als advocats i procuradors que 
no presentin escrits de tràmit per manca 
de funcionaris al Jutjat Penal núm. 1 de Reus 
(Baix Camp)
Tram. 311-00333/09

Anunci
Salvador Milà i Solsona, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 5370 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 23.03.2011

A la Comissió de Justícia

Salvador Milà Solsona 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, 
formulen la següent pregunta al Govern per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió de Justícia.

– Quines mesures pensa prendre el Departament de Jus-
tícia davant la suspensió dels judicis menys urgents i la 
sol·licitud a advocats i procuradors per a que no presentin 
escrits de tràmit o no urgents, què va comunicar el Jutjat 
Penal número 1 de Reus, adduint manca de personal per 
atendre les tramitacions?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2011

Salvador Milà Solsona Hortènsia Grau Juan
Diputat Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el comunicat del Jutjat Pe-
nal núm. 1 de Reus (Baix Camp) de suspen-
sió total de l’atenció al públic per manca de 
funcionaris
Tram. 311-00334/09

Anunci
Salvador Milà i Solsona, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 5371 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 23.03.2011

A la Comissió de Justícia

Salvador Milà Solsona 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, 
formulen la següent pregunta al Govern per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió de Justícia

– Quines mesures pensa prendre el Departament de Jus-
tícia davant del comunicat emès pel Jutjat Penal núme-
ro 1 de Reus en el qual comunica la suspensió total de 
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– En quines mesures i amb quins recursos econòmics es 
concretarà la voluntat del Conseller de Benestar i Família 
de reduir progressivament la pobresa infantil a Catalunya 
on 2 de cada 10 infants es troben en risc de patir-la?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’increment dels ajuts a les 
famílies amb infants
Tram. 311-00379/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7242 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– En l’actual context de crisi, és un objectiu de la Conse-
lleria de Benestar i Família seguir incrementant els ajuts 
a les famílies amb infants tant des del punt de vista de 
la seva quantia com dels anys que es té dret a percebre’ls 
per acostar-nos al 2% del PIB de la mitjana de la UE-25?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’impuls d’un pacte nacional 
per a la infància i l’adolescència
Tram. 311-00377/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7240 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Entra dins les prioritats de la Conselleria de Benestar 
i Família l’impuls d’un Pacte Nacional per la Infància i 
l’Adolescència per tal de garantir un marc de treball con-
sensuat a partir d’un compromís polític que doni visibili-
tat a la infància i garanteixi l’interès superior de l’infant 
en les polítiques públiques a Catalunya, tal com estableix 
la Convenció sobre els Drets de l’Infant?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures i els recursos 
econòmics per a la reducció progressiva de 
la pobresa infantil
Tram. 311-00378/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7241 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és l’opinió del Govern entorn les manifestaci-
ons públiques de la Ministra de Sanitat, política Social 
i Igualtat, Leyre Pajín, en les que declarava la intenció 
d’abordar una nova llei de protecció a la infància d’àmbit 
estatal?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els acolliments simples 
que es proposaran com a acolliments per-
manents amb el desplegament de la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència
Tram. 311-00382/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7245 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– En relació al desenvolupament reglamentari de la Llei 
dels Drets i Oportunitats en la Infància i Adolescència: 
quins acolliments actualment «simples» es proposaran com 
a acolliments permanents?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la proposta del Departa-
ment de Benestar i Família sobre l’aplicació 
de la disposició addicional setena de la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència
Tram. 311-00380/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7243 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és la proposta del Departament de Benestar i 
Família sobre l’aplicació de la Disposició Addicional Se-
tena de La Llei dels Drets i Oportunitats en la Infància i 
Adolescència relativa a les pensions de la Seguretat So-
cial i d’altres ingressos dels infants tutelats?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les manifestacions de la 
ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat 
amb relació a una nova llei de l’Estat de pro-
tecció de la infància
Tram. 311-00381/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7244 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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.
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– En relació al desenvolupament reglamentari de la Llei 
dels Drets i Oportunitats en la Infància i Adolescència: 
es pensa reduir el nombre dels infants que actualment 
viuen en CRAES?, Com?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la projecció de les figures de 
l’integrador social i l’educador social en els 
centres de menors
Tram. 311-00385/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7248 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina projecció pensa atorgar el Departament de Ben-
estar i Família a la figura de l’integrador/a social en els 
centres de menors? I la de l’educador/a social?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la repercussió de l’aplicació 
del termini d’impugnació judicial per part de 
les famílies biològiques sobre la situació 
de desemparament
Tram. 311-00383/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7246 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– En relació al desenvolupament reglamentari de la Llei 
dels Drets i Oportunitats en la Infància i Adolescència: 
què representarà l’aplicació del termini d’impugnació ju-
dicial per part de les famílies biològiques sobre la situa-
ció de desemparament?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la reducció del nombre 
d’infants que viuen en centres residencials 
d’acció educativa
Tram. 311-00384/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7247 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Tindrà en compte el Projecte de llei de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòni-
ques tots aquells avenços pactats i incorporats en el pro-
jecte de decret de reforma del Codi d’Accessibilitat de 
l’anterior legislatura?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’increment de places dels 
serveis adreçats a la infància i l’adolescèn-
cia per al 2011
Tram. 311-00388/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7251 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin increment de places es preveu per al 2011 en els 
serveis adreçats a la infància i adolescència següents:?

• Centres d’acolliment 

• Centres Residencials d’Acció Educativa

• Centres Residencials d’Educació Intensiva 

• Centres materno-infantils

• Centres Oberts 

• Centres de primera acollida de menors estrangers no 
acompanyats.

• Pisos de suport a joves tutelats i extutelats.

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la presentació d’un projec-
te de llei de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques
Tram. 311-00386/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 7249 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és la previsió del Departament de Benestar i Fa-
mília de presentar el nou projecte de Llei de promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectò-
niques?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la incorporació dels avenços 
del projecte de decret de reforma del Codi 
d’accessibilitat en el Projecte de llei de pro-
moció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques
Tram. 311-00387/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 7250 i 7344 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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.

Fascicle segon
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miques que concorren a les licitacions de serveis públics 
de serveis socials?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la publicació en el web de 
la Generalitat dels preus dels mòduls dels 
centres de menors
Tram. 311-00391/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7254 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– En relació a la transparència en la gestió del serveis pú-
blics, per què no apareix a la plana web de la Generalitat 
els preus dels mòduls dels centres de menors i les seves 
revisions tal i com apareixia publicat anys enrere?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’increment de places dels 
serveis d’intervenció especialitzada per a 
dones que pateixen violència i per a llurs fills
Tram. 311-00389/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7252 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin increment de places es preveu per al 2011 en els 
serveis d’intervenció especialitzada per a dones que pa-
teixen violència de gènere i per als seus fills i filles?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la publicitat de les ofer-
tes econòmiques que concorren a les licita-
cions de serveis públics de serveis socials
Tram. 311-00390/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7253 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– En relació a la transparència en la gestió del serveis 
públics, per què no son públiques totes les ofertes econò-
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preveu establir a les empreses adjudicatàries d’algun ser-
vei social que a partir de l’adjudicació presenti un nú-
mero elevat d’acomiadaments del seus treballadors/es en 
relació a la dotació econòmica per a la gestió del servei 
adjudicat?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les auditories de les em-
preses licitadores de la gestió dels recursos 
econòmics públics
Tram. 311-00394/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7257 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– En relació a la transparència en la gestió del serveis 
públics, es realitzaran auditories a les empreses licitado-
res per tal de constatar la correcta gestió dels recursos 
econòmics públics?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’aparició en els plecs de 
condicions dels serveis públics del conveni 
col·lectiu aplicable als treballadors
Tram. 311-00392/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7255 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– En relació a la transparència en la gestió del serveis 
públics, per què no apareix en els plecs de condicions 
dels serveis públics el conveni col·lectiu d’aplicació als 
treballadors/es dels serveis objecte de les licitacions?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el mecanisme de control de 
les empreses adjudicatàries de serveis soci-
als amb un nombre elevat d’acomiadaments
Tram. 311-00393/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7256 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– En relació a la transparència en la gestió del serveis 
públics,quin mecanisme de control està establert o es 
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– Quin és el nombre de sol·licituds rebudes, valoracions 
efectuades, PIAS resolts i prestacions atorgades a data 
de 31 de desembre de 2010 en relació a la Llei de Depen-
dència i Autonomia Personal?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució del cost d’inversió 
en data del 31 de desembre de 2010 amb re-
lació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència
Tram. 311-00397/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7260 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és l’evolució del cost d’inversió a data de 31 de 
desembre de 2010 en relació a la Llei de Dependència i 
Autonomia Personal?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures i el pressupost 
per al canvi en el model d’atenció a la de-
pendència i l’autonomia personal
Tram. 311-00395/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7258 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– En quines mesures i amb quin pressupost es concreta 
la voluntat del Conseller de Benestar i família d’efectuar 
un canvi en el model d’atenció a la dependència i auto-
nomia personal?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de sol·licituds, va-
loracions i prestacions atorgades amb rela-
ció a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència
Tram. 311-00396/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7259 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les restriccions de personal 
en els centres de la Direcció General d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència
Tram. 311-00403/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7346 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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.

CCOO denúncia que les retallades de personal establer-
tes per la Generalitat de Catalunya estan afectant direc-
tament l’atenció directa dels menors acollits en centres 
de la DGAIA, i més especialment quan no es pot con-
tractar personal de reforç per a infants i adolescents amb 
alguna necessitat especial.

Tenint en compte que l’article 15 de la Llei 14/2010 dels 
Drets i Oportunitats en la Infància i l’Adolescència, con-
templa la prioritat pressupostària per complir les mesu-
res de protecció dels infants o els adolescents en situació 
de risc o desemparament: 

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

– Quina és l’opinió del Departament de Benestar i Famí-
lia en relació a les restriccions de personal en els centres 
de la DGAIA i el possible incompliment de l’article 15 de 
la Nova Llei d’Infància?

Palau del Parlament, 11 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions per al desple-
gament el 2011 de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència
Tram. 311-00398/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7261 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines són les previsions de desplegament de la Llei 
de Dependència i Autonomia Personal per a l’any 2011?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la figura de l’assistent per-
sonal
Tram. 311-00399/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7262 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el plantejament del Departament de Benestar 
i Família en relació a la figura de l’assistent personal?

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, 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: 

– Tenia el govern coneixement de la situació de l’empre-
sa Derbi?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possibilitat que Ossa tras-
lladi la producció fora de Catalunya
Tram. 311-00409/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7584 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent al Govern per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Té el govern coneixement de la possibilitat que l’em-
presa Ossa traslladi la seva producció fora de Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el seu coneixement de la si-
tuació de Cacaolat
Tram. 311-00410/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7585 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possibilitat de no aplicar 
restriccions en matèria de personal als cen-
tres de la Direcció General d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència
Tram. 311-00404/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7347 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 23.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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.

CCOO denúncia que les retallades de personal establer-
tes per la Generalitat de Catalunya estan afectant direc-
tament l’atenció directa dels menors acollits en centres 
de la DGAIA, i més especialment quan no es pot con-
tractar personal de reforç per a infants i adolescents amb 
alguna necessitat especial.

Tenint en compte que l’article 15 de la Llei 14/2010 dels 
Drets i Oportunitats en la Infància i l’Adolescència, con-
templa la prioritat pressupostària per complir les mesu-
res de protecció dels infants o els adolescents en situació 
de risc o desemparament: 

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

– Ha valorat el Departament de Benestar i Família la 
possibilitat de no aplicar les restriccions en matèria de 
personal en centres de la DGAIA?

Palau del Parlament, 11 de març de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el seu coneixement de la si-
tuació de Derbi
Tram. 311-00408/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7583 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Tenia el govern coneixement de la voluntat de desloca-
lització de l’empresa Derbi?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a evitar el 
tancament de Cacaolat
Tram. 311-00413/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7588 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, 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: 

– Quines accions està realitzat el govern per evitar el 
possible tancament de l’empresa Cacaolat?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a evitar el 
tancament de la línia de producció de Sharp
Tram. 311-00414/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7589 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, 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: 

lament, 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: 

– Tenia el govern coneixement de la situació de l’empre-
sa Cacaolat?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els plans que poden posar 
en perill la producció de Sharp
Tram. 311-00411/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7586 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent al Govern per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Té el govern coneixement dels plans que poden posar 
en perill la producció a Catalunya de l’empresa Sharp?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la deslocalització de Derbi
Tram. 311-00412/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7587 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent al Govern per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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– Quines actuacions de caràcter estratègic està adoptant 
el govern en el sector de la motocicleta?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la retallada pressupostària a 
les actuacions de suport al sector de la mo-
tocicleta
Tram. 311-00417/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7592 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent al Govern per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Com afectaran les retallades pressupostàries a les ac-
tuacions de suport al sector de la motocicleta?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions dutes a terme 
per a evitar la deslocalització de Derbi
Tram. 311-00418/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7593 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, 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: 

– Quines actuacions està realitzant el govern davant de 
l’empresa Sharp per evitar el seu possible tancament de la 
línia de producció?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els ajuts per a reactivar el 
sector de la motocicleta
Tram. 311-00415/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7590 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, 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: 

– Quines ajudes té previst el govern realitzar per reacti-
var el sector de la motocicleta a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions estratègi-
ques en el sector de la motocicleta
Tram. 311-00416/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7591 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, 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: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quins contactes s’han mantingut el Govern amb la 
matriu de l’empresa Derbi per evitar el tancament de la 
fàbrica a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a garan-
tir la recol·locació dels treballadors afectats 
per la deslocalització de la fàbrica de Derbi
Tram. 311-00421/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7968 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta 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: 

– Preveu el Govern dur a terme actuacions per tal de ga-
rantir la recol·locació dels 200 treballadors afectats per 
la deslocalització de la fàbrica de Derbi de Martorelles 
a Itàlia?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

– Quines accions ha realitzat el govern per evitar el pos-
sible tancament i deslocalització de l’empresa Derbi?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la deslocalització de  
la fàbrica de Derbi de Martorelles (Vallès 
Oriental)
Tram. 311-00419/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 7966 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta 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 respecte a la des-
localització de la fàbrica de Derbi situada a Martorelles 
(Vallès Oriental)?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els contactes amb l’empre-
sa matriu per a evitar la deslocalització de la 
fàbrica de Derbi
Tram. 311-00420/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 7967 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent al Govern per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.
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Les primeres declaracions del nou Secretari General de 
l’Esport han refredat les expectatives, en considerar que 
no es pot fer cap pas endavant en aquest tema si Catalu-
nya no disposa d’un estat propi.

Sense tenir encara un estat propi, els darrers anys el Go-
vern ha aconseguit que es reconeguin seleccions cata-
lanes en 20 esports diferents, algunes d’elles en esports 
corresponents a federacions internacionals reconegudes 
pel COI i amb una sòlida tradició esportiva, com va ser 
el cas del patinatge o del bowling.

La sentència del Tribunal d’Arbitratge Esportiu (TAS) de 
Lausana davant dels recursos presentats per Espanya en 
el cas del bowling, ha establert una jurisprudència favo-
rable a les aspiracions catalanes i obre la porta que noves 
federacions puguin intentar fer el mateix pas, sempre 
que la normativa internacional del seu esport ho permeti.

A banda del suport institucional, polític i econòmic, a 
les federacions en aquest procés, des del govern es va 
fer una notable tasca de promoció a l’activisme social fa-
vorable a les seleccions, a través de la col·laboració amb 
la Plataforma Pro Seleccions i el suport a la realització 
d’esdeveniments internacionals de les nostres seleccions.

Malgrat els compromisos i credencials favorables que 
representava el nou Secretari General, el Govern no ha 
concretat cap full de ruta per avançar en aquests reco-
neixements i, a més, sembla que no mantindrà el suport 
econòmic a la Plataforma Pro Seleccions per a seguir 
amb la seva tasca.

Tenint en compte aquestes premisses, interessa saber a 
aquesta diputada i al seu Grup Parlamentari: 

– Quines gestions pensa fer la Secretaria General de 
l’Esport amb el Consejo Superior de Deportes per evitar 
les seves actuacions hostils a la representació internacio-
nal de les seleccions catalanes?

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el full de ruta per al reconei-
xement internacional de les seleccions es-
portives catalanes
Tram. 311-00424/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8154 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els efectes en les indústries 
proveïdores de la fàbrica de Derbi de Marto-
relles (Vallès Oriental) arran de la seva des-
localització
Tram. 311-00422/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7969 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta 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 respecte als pos-
sibles efectes que tindrà en les indústries auxiliars i de 
components que proveeixen a la fàbrica Derbi de Mar-
torelles?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les gestions de la Secretaria 
General de l’Esport davant del Consell Su-
perior d’Esports per a evitar les actuacions 
hostils amb relació a la representació inter-
nacional de les seleccions catalanes
Tram. 311-00423/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8153 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

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

La formació política que integra el Govern de la Genera-
litat, CiU, va manifestar abans de les eleccions que dona-
ria la màxima prioritat al suport a les seleccions esporti-
ves catalanes. Un suport que, amb el nomenament d’Ivan 
Tubau per a la Secretaria General de l’Esport, semblava 
que es materialitzava políticament.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el suport a la Plataforma Pro 
Seleccions Esportives Catalanes
Tram. 311-00425/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8155 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent sobre suport a la Platafor-
ma Pro Seleccions al Govern per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

La formació política que integra el Govern de la Genera-
litat, CiU, va manifestar abans de les eleccions que dona-
ria la màxima prioritat al suport a les seleccions esporti-
ves catalanes. Un suport que, amb el nomenament d’Ivan 
Tubau per a la Secretaria General de l’Esport, semblava 
que es materialitzava políticament.

Les primeres declaracions del nou Secretari General de 
l’Esport han refredat les expectatives, en considerar que 
no es pot fer cap pas endavant en aquest tema si Catalu-
nya no disposa d’un estat propi.

Sense tenir encara un estat propi, els darrers anys el Go-
vern ha aconseguit que es reconeguin seleccions cata-
lanes en 20 esports diferents, algunes d’elles en esports 
corresponents a federacions internacionals reconegudes 
pel COI i amb una sòlida tradició esportiva, com va ser 
el cas del patinatge o del bowling.

La sentència del Tribunal d’Arbitratge Esportiu (TAS) de 
Lausana davant dels recursos presentats per Espanya en el 
cas del bowling, ha establert una jurisprudència favorable 
a les aspiracions catalanes i obre la porta que noves fede-
racions puguin intentar fer el mateix pas, sempre que la 
normativa internacio-nal del seu esport ho permeti.

A banda del suport institucional, polític i econòmic, a 
les federacions en aquest procés, des del govern es va 
fer una notable tasca de promoció a l’activisme social fa-
vorable a les seleccions, a través de la col·laboració amb 
la Plataforma Pro Seleccions i el suport a la realització 
d’esdeveniments internacionals de les nostres seleccions.

Malgrat els compromisos i credencials favorables que repre-
sentava el nou Se-cretari General, el Govern no ha concre-
tat cap full de ruta per avançar en aquests reconeixements 
i, a més, sembla que no mantindrà el suport econòmic a la 
Plataforma Pro Seleccions per a seguir amb la seva tasca.

Tenint en compte aquestes premisses, interessa saber a 
aquesta diputada i al seu Grup Parlamentari: 

– Quina és la previsió que té el Govern de suport a la Pla-
taforma Pro Seleccions i de col·laboració amb l’entitat?

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

presenta la pregunta següent sobre el full de ruta de les 
seleccions esportives catalanes al Govern per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

La formació política que integra el Govern de la Genera-
litat, CiU, va manifestar abans de les eleccions que dona-
ria la màxima prioritat al suport a les seleccions esporti-
ves catalanes. Un suport que, amb el nomenament d’Ivan 
Tubau per a la Secretaria General de l’Esport, semblava 
que es materialitzava políticament.

Les primeres declaracions del nou Secretari General de 
l’Esport han refredat les expectatives, en considerar que 
no es pot fer cap pas endavant en aquest tema si Catalu-
nya no disposa d’un estat propi.

Sense tenir encara un estat propi, els darrers anys el Go-
vern ha aconseguit que es reconeguin seleccions cata-
lanes en 20 esports diferents, algunes d’elles en esports 
corresponents a federacions internacionals reconegudes 
pel COI i amb una sòlida tradició esportiva, com va ser 
el cas del patinatge o del bowling.

La sentència del Tribunal d’Arbitratge Esportiu (TAS) de 
Lausana davant dels recursos presentats per Espanya en 
el cas del bowling, ha establert una jurisprudència favo-
rable a les aspiracions catalanes i obre la porta que noves 
federacions puguin intentar fer el mateix pas, sempre 
que la normativa internacional del seu esport ho permeti.

A banda del suport institucional, polític i econòmic, a 
les federacions en aquest procés, des del govern es va 
fer una notable tasca de promoció a l’activisme social fa-
vorable a les seleccions, a través de la col·laboració amb 
la Plataforma Pro Seleccions i el suport a la realització 
d’esdeveniments internacionals de les nostres seleccions.

Malgrat els compromisos i credencials favorables que 
representava el nou Secretari General, el Govern no ha 
concretat cap full de ruta per avançar en aquests reco-
neixements i, a més, sembla que no mantindrà el suport 
econòmic a la Plataforma Pro Seleccions per a seguir 
amb la seva tasca.

Tenint en compte aquestes premisses, interessa saber a 
aquesta diputada i al seu Grup Parlamentari: 

– Quin és el full de ruta del Govern de la Generalitat per 
seguir avançant en el reconeixement internacional de les 
seleccions catalanes?

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb el que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern en relació 
a l’abordatge de temes pendents de l’Oficina Antifrau.

– Com pensa el Govern resoldre l’abordatge dels temes 
pendents de l’Oficina Antifrau sense demora en absència 
del seu director i d’una persona substituta?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprovació del catàleg de fauna pro-
tegida
Tram. 314-05416/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7480 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta les pregun-
tes següents per tal que li siguin contestades amb respos-
ta escrita.

El Conseller del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural va anunciar en una 
visita a l’Associació de societats de caçadors i pescadors 
de Catalunya, el passat 2 de febrer, que derogaria la pro-
hibició de tinença i captura dels fringíl·lids i que els des-
catalogaria com a espècies protegides.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

Pot confirmar o desmentir el Conseller Pelegrí aquestes 
declaracions que consten en la pàgina web d’aquesta As-
sociació.

– http: //www.agrupcat.com/noticia.php?id_noticia= 
136&idioma=cat?

– Pensa el Govern aprovar el catàleg de fauna protegida 
elaborat per l’anterior Govern i que ha estat a exposició pú-
blica? En quin termini? Pensa introduir-hi modificacions?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la llista de places de perso-
nal del sector públic de les quals cal pres-
cindir segons la vicepresidenta del Govern
Tram. 311-00434/09

Anunci
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 8702 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 24.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines són les places de funcionaris i resta de perso-
nal al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu 
sector públic que integren la «llista Ortega», és a dir, la 
llista de 15.000 a 20.000 persones de les que cal prescin-
dir d’acord amb les declaracions de la Vicepresidenta del 
Govern en la sessió de control del dia 23 de març de 2011?

Palau del Parlament, 23 de març de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

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

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

Reg. 1375 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

Acord: La Mesa del Parlament, atesa la sol·licitud de re-
consideració presentada pel G. P. d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 7525), de conformitat amb l’article 
30 del Reglament, i d’acord amb l’article 141 del Regla-
ment ha acordat d’admetre a tràmit la pregunta tram. 
314-00779/09.

N. de la R.: La sol·licitud de reconsideració es reprodueix 
en la secció 4.67.
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Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

La Secretària d’Administració i Funció Pública del De-
partament de Governació i Relacions Institucionals ha 
manifestat en els mitjans de comunicació que hi ha un 
excés de prop de 20.000 persones dedicades a realitzar 
feines burocràtiques, feines de gestió i tasques de trami-
tació.

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

– Disposa el Govern d’algun informe o estudi que avali 
que a l’administració de la Generalitat de Catalunya hi 
ha un excés de prop de 20.000 funcionaris? En cas afir-
matiu, qui és l’autor d’aquest informe o estudi?

– Ha identificat el Govern en quins Departaments de la 
Generalitat hi ha un excés de personal funcionari fins 
arribar als 20.000 anunciats per un membre del Govern? 
Quins òrgans directius i/o administratius afecten? Des-
glossar per departaments.

– Té coneixement el Govern quin és el nivell i grup de 
l’administració pertanyen els prop de 20.000 de funcio-
naris que hi ha en excés segons la Secretària d’Adminis-
tració i Funció Pública de la Generalitat?

– Quines són les tasques burocràtiques, de gestió i tra-
mitació que desenvolupen els prop de 20.000 funcionaris 
que segons un membre del Govern hi ha en excés?

– Ha valorat el Govern l’impacte econòmic que per les 
finances de la Generalitat pot suposar prescindir de prop 
de 20.000 funcionaris?

– L’excés de prop de 20.000 funcionaris anunciats per la 
Secretària d’Administració i Funció Pública a quin àmbit 
de l’administració afecta, només a l’administració de la 
Generalitat o també al sector públic empresarial?

– Des del Departament de Governació i Relacions Ins-
titucionals, o bé, des de la Secretaria d’Administració i 
Funció Pública s’ha comunicat aquest excés de 20.000 
funcionaris del que parla la seva titular a altres Departa-
ments del Govern?

– Té previst el Govern adoptar alguna mesura per tal de 
reduir aquest excés de prop de 20.000 funcionaris? en cas 
afirmatiu, quin tipus de mesures preveu adoptar i en quin 
moment?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació al Pla de la 
conca del Segre
Tram. 314-05417/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7481 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va elaborar el 2010, 
mitjançant un procés participatiu, el Pla de Conques 
fluvials de Catalunya on es detallen els usos i la gestió 
d’aquests espais. Tot i no ser-ne competent, l’ACA també 
va elaborar el Pla de la conca del Segre. En aquest pla 
s’especificaven els usos, la gestió, els cabals del riu al 
llarg del seu recorregut fins a l’Aiguabarreig de Serós.

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

– Quines actuacions pensa portar a terme el Govern en 
relació al pla de la conca del Segre?

– Pensa actuar en favor de la demanda de l’associació 
Lleida ambiental, que agrupa a moltes entitats ecologis-
tes, culturals i populars de Lleida, per tal que circuli un 
cabal ecològic, d’entre 10 i 15 m3/s pel riu Segre al seu 
pas per la ciutat?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions de la secretària d’Ad-
ministració i Funció Pública relatives a l’ex-
cés de funcionaris que fan tasques burocrà-
tiques
Tram. 314-05418/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7494 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organigrama de les regions sanitàri-
es, els sectors, les empreses públiques i els 
consorcis
Tram. 314-05421/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 7504 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el nou organigrama de les regions sanitàries i 
sectors i empreses públiques i consorcis?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organigrama de l’Institut Català de la 
Salut
Tram. 314-05422/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 7505 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és l’organigrama de l’empresa pública ICS a ni-
vell central, consell administració, regions, sectors, hos-
pitals, saps i centres?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de les obres de 
l’Hospital Transfronterer de Puigcerdà (Cer-
danya)
Tram. 314-05419/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 7502 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– En quin estat es troben les obres de construcció de l’Hos-
pital Transfronterer de Puigcerdà?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a la construc-
ció de l’Hospital Transfronterer de Puigcer-
dà (Cerdanya)
Tram. 314-05420/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 7503 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és calendari per a la construcció de l’Hospital 
Transfronterer de Puigcerdà?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el sistema sanitari de l’Alt Pirineu i l’Aran
Tram. 314-05425/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 7508 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina és la valoració del sistema sanitari de l’Alt Pi-
rineu-Aran i quines seran i qui liderarà les comarques 
de la Cerdanya i el projecte Hospital transfronterer, l’Alt 
Urgell, Pallars Jussà i Sobirà, Alta Ribagorça i la relació 
amb Aran?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a l’acumulació de fun-
cions entre els hospitals de Bellvitge i de Vi-
ladecans
Tram. 314-05426/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 7509 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quins són els motius per acumular funcions entre 
l’Hospital de Bellvitge i el de Viladecans?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no cobrir la plaça de 
director o directora territorial de Salut de l’Alt 
Pirineu i Aran
Tram. 314-05423/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 7506 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quins són els motius per no cobrir la direcció territori-
al de Salut del Alt Pirineu-Aran?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no cobrir la plaça de 
director o directora territorial de Salut de les 
Terres de l’Ebre
Tram. 314-05424/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 7507 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quins són els motius per no cobrir la direcció territori-
al de Salut de les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació dels expedients pen-
dents de l’Oficina Antifrau de Catalunya
Tram. 314-05429/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7523 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’abordat-
ge dels temes pendents de l’Oficina Antifrau, per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita.

L’article 17.2 de les normes d’actuació i de règim interior 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya estableix que respec-
te a les denúncies, comunicacions o sol·licituds raonades 
d’altres òrgans, el director o directora de l’Oficina Anti-
frau ha de decidir la iniciació de les actuacions d’inves-
tigació o arxivament dins el termini de trenta dies hàbils 
des de la presentació de la denúncia.

Tenint en compte que des del dia 21 de gener de 2011, 
l’Oficina Antifrau no té director o directora, ni perso-
na substituta, interessa saber a aquesta diputada i al seu 
Grup Parlamentari: 

– Com pensa el Govern resoldre l’abordatge dels temes 
pendents de l’Oficina Antifrau sense demora, en absèn-
cia del seu director i d’una persona substituta?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els organigrames i els pressupostos 
dels hospitals de Viladecans i de Bellvitge
Tram. 314-05427/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 7510 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin serà el nou organigrama de l’Hospital de Vilade-
cans, el seu pressupost per l’any 2011 (i el de Bellvitge 
comparant els dos amb el del 2010 i 2009)?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions d’inversió per al nou 
hospital de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-05428/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 7511 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quines són les previsions de la inversió del nou Hospi-
tal de Viladecans?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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sanitari primari urgent? I al transport sanitari no urgent 
programat? Amb quina intensitat?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a les obres de 
construcció d’un consultori mèdic a Sant 
Joan de les Abadesses (Ripollès)
Tram. 314-05432/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7529 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha fet una cessió 
d’uns terrenys per tal de construir un nou consultori mèdic.

– Considera el govern de la Generalitat que aquest nou 
consultori mèdic és una prioritat? Quin calendari té pre-
vist per a l’execució de l’obra?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els menors amb mesura de protecció 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i a l’Adolescència
Tram. 314-05433/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 Direc-
ció General d’Atenció a la Infància i Adolescència, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforç del transport sanitari durant 
la Setmana Santa i l’estiu
Tram. 314-05430/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7527 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 refor-
ços del transport sanitari, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

El pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del siste-
ma sanitari i per a la qualitat dels serveis sanitaris com-
portarà una retallada del 2% del concert i un 10% tant de 
l’activitat al transport primari urgent com al no urgent.

– Aquesta afectació pressupostària pot condicionar els re-
forços de transport sanitari durant el període de Setmana 
Santa i d’estiu a les zones de costa? Amb quina intensitat?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de la reducció pressupos-
tària en el transport sanitari
Tram. 314-05431/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7528 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 Parla-
ment, presenta la pregunta següent sobre el transport sa-
nitari, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

El pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del siste-
ma sanitari i per a la qualitat dels serveis sanitaris com-
portarà una retallada del 2% del concert i un 10% tant de 
l’activitat al transport primari urgent com al no urgent.

– Aquesta reducció pressupostària pot comportar una re-
ducció del nombre de vehicles operatius en el transport 
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quants infants i adolescents estan en acolliment en fa-
mília extensa, amb data 1 de març?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors en acolliment en 
família aliena
Tram. 314-05436/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7533 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 aco-
lliment en família aliena, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Quants infants i adolescents estan en acolliment en fa-
mília aliena, amb data 1 de març?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors en acolliment en 
família preadoptiva
Tram. 314-05437/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7534 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 acolli-
ment en família preadoptiva, per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Quants infants i adolescents es troben amb mesura de 
protecció de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (DGAIA), amb data 1 de març?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors amb mesures 
de protecció en la família pròpia
Tram. 314-05434/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 protecció 
d’atenció en la família pròpia, per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Quants infants i adolescents estan amb mesura de pro-
tecció d’atenció en la família pròpia, amb data 1 de març?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors en acolliment en 
família extensa
Tram. 314-05435/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7532 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 acolli-
ment en família extensa, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quants infants i adolescents estan ingressats en un cen-
tre residencial d’acció educativa, amb data 1 de març? 
Quants ho estan en centre residencial d’acció educativa 
intensiva, amb data 1 de març?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves en pisos assistits
Tram. 314-05440/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7537 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 pisos 
assistits, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quants joves estan ingressats en pisos assistits, en data 
1 de març?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers en 
centres d’acolliment
Tram. 314-05441/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7538 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 centres 

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

– Quants infants i adolescents estan en acolliment en fa-
mília preadoptiva, amb data 1 de març?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de menors en centres 
d’acolliment
Tram. 314-05438/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7535 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 centres 
d’acolliment, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quants infants i adolescents estan ingressats en centres 
d’acolliment, amb data 1 de març?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors en centres resi-
dencials d’acció educativa
Tram. 314-05439/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7536 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 centres 
residencials d’acció educativa, per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.
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estranger acollits en centres d’inserció sociolaboral, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants joves menors estrangers estan acollits en cen-
tres d’inserció sociolaboral, amb data 1 de març?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves estrangers en pi-
sos assistits
Tram. 314-05444/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7541 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 joves es-
trangers en pisos assistits, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Quants joves estrangers estan acollits en pisos assistits, 
amb data 1 de març?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de nois magribins atesos 
amb recursos de la xarxa ordinària de pro-
tecció
Tram. 314-05445/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7542 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 

d’acolliment, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quants menors estrangers estan acollits en centres 
d’acolliment, amb data 1 de març?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers aco-
llits en centres residencials
Tram. 314-05442/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7539 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 menors 
estrangers acollits en centres residencials, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants menors estrangers estan acollits en centres re-
sidencials, amb data 1 de març?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers aco-
llits en centres d’inserció sociolaboral
Tram. 314-05443/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7540 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 menors 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les trucades ateses per la Unitat de Detec-
ció i Prevenció del Maltractament Infantil
Tram. 314-05447/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7544 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 Parla-
ment, presenta la pregunta següent sobre la UDEPMI, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de trucades ateses per la Uni-
tat de detecció i prevenció del maltractament infantil 
(UDEPMI) durant els mesos de gener i febrer?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients de protecció oberts 
per la Unitat de Detecció i Prevenció del 
Maltractament Infantil
Tram. 314-05448/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7545 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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’obertura 
d’expedients de la UDEPMI, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants expedients de protecció s’han obert des de la 
Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil 
(UDEPMI) durant els mesos de gener i febrer del 2011? 
Quin ha estat el motiu de l’obertura de cadascun d’ells?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

del Parlament, presenta la pregunta següent sobre nois 
magrebins atesos en recursos de la xarxa ordinària de 
protecció, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quants nois magrebins estan atesos en recursos de la 
xarxa ordinària de protecció, amb data 1 de març?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nois estrangers sense referents 
familiars
Tram. 314-05446/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7543 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 nois 
estrangers sense referents familiars, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes noves arribades de nois estrangers sense re-
ferents familiars s’han comptabilitzat durant el gener i 
febrer del 2011? Quants procedeixen del Magrib? Quants 
de l’Africa Subsahariana? Quants dels Països de l’Est?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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nicipi de Badia del Vallès quan pensa el govern executar 
les pantalles sòniques i els altres elements de talussos 
i de protecció visuals per reduir els impactes sobre els 
habitatges i espais públics de dit municipi, que el govern 
s’havia compromès a executar en el primer semestre de 
2011?

2. Quines característiques tindran dites pantalles i de-
més elements de protecció, pel que fa a extensió, alçada, 
longitud, distància als habitatges i demés significatius?

3. Es pensen realitzar dits elements en una o més fases, i 
en tot cas, en quins terminis d’execució?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nomenament dels membres de l’As-
semblea General del Consorci d’Aigües de 
Tarragona
Tram. 314-05451/09

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7578 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta les pregun-
tes següents per tal que li siguin contestades amb respos-
ta escrita.

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

1. Per quin motiu considera el Govern com a mèrit re-
llevant per a ser nomenats membres de l’Assemblea Ge-
neral del Consorci d’aigües de Tarragona (cat) el fet de 
que el Conseller de l’Ajuntament de Tarragona i els dos 
Regidors de Deltebre siguin de la coalició Convergència 
i Unió (CiU), segons es fa constar de forma expressa en 
la Resolució de nomenament signada per l’H.C. de Terri-
tori i Sostenibilitat en data 28 de febrer de 2011?

2. És la afiliació política a Convergència i Unió (CiU) 
el mèrit determinant per que dites persones siguin de-
signats membres de l’Assemblea General del Consorci 
d’aigües de Tarragona (CAT)?

3. Per què no es fa constar doncs la afiliació política dels 
altres membres de l’Assemblea General del CAT desig-
nats en la mateixa resolució?

4. Perquè no es fa constar cap altra mèrit o característica 
personal o política en el nomenament dels restants mem-
bres de l’Assemblea General del CAT?

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els joves acollits a l’Àrea de Suport a 
Joves Tutelats i Extutelats
Tram. 314-05449/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7546 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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’ASJTET, 
per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants joves estan acollits a l’Àrea de Suport a Joves 
Tutelats i Extutelats (ASJTET), amb data 1 de març? 
Quants joves s’han incorporat a l’ASJTET els mesos de 
gener i febrer del 2011?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de pantalles acústi-
ques i elements de protecció a l’autopista 
C-58, al pas per Badia del Vallès (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 314-05450/09

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7577 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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.

Sobre la construcció de pantalles sòniques i elements de 
protecció a la autopista c-58 al seu pas per Badia del Va-
llès.

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

1. En relació a les obres de l’ampliació de l’autopista 
C-58 i la formació de carrils laterals, al seu pas pel mu-
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal de la delegació del Govern 
al Regne Unit i sobre la despesa relativa a 
aquest personal el 2010
Tram. 314-05453/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7601 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quin és el personal adscrit o que ha prestat serveis a 
la delegació de la Generalitat al Regne Unit durant l’any 
2010, desglossat per categories i funcions?

2. Quina és la despesa en sous, salaris i càrregues socials 
de la delegació de la Generalitat al Regne Unit durant 
l’any 2010?

3. Quines són les dietes o indemnitzacions per raó del 
servei que s’han fet efectives durant l’any 2010 al per-
sonal adscrit o que ha prestat serveis en la delegació del 
Govern de la Generalitat al Regne Unit?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats de la delegació del Go-
vern al Regne Unit el 2010
Tram. 314-05454/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7602 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quines són les activitats desenvolupades durant l’any 
2010 des de la delegació de la Generalitat al Regne Unit?

5. Quins són els mèrits, antecedents, experiència prèvia i 
coneixements en matèria de gestió d’aigües, el seu abas-
tament i distribució que justifiquen el nomenament del 
Sr. Antoni Huber i Company com a President del Con-
sorci d’aigües de Tarragona (CAT)?

6. Considera el govern que s’ha respectat el principi de 
representativitat i de pluralitat en el nomenament del 
conjunt de membres de l’Assemblea General del CAT?

7. Considera el govern degudament representades en 
l’Assemblea General del CAT a les institucions de les 
Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa relativa a la seu de la dele-
gació del Govern al Regne Unit el 2010
Tram. 314-05452/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7600 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quina va ser la despesa de lloguer, utilització i man-
teniment de la seu de la delegació de la Generalitat al 
Regne Unit durant l’any 2010, desglossat per conceptes?

2. Quin és l’espai que ocupa, en metres quadrats, la de-
legació del Govern de la Generalitat al Regne Unit i les 
seves dependències annexes o complementaries?

Palau del Parlament, 9 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa relativa a la seu de la dele-
gació del Govern a França el 2010
Tram. 314-05456/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7604 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quina va ser la despesa de lloguer, utilització i mante-
niment de la seu de la delegació de la Generalitat a Fran-
ça durant l’any 2010, desglossat per conceptes?

2. Quin és l’espai que ocupa, en metres quadrats, la de-
legació del Govern de la Generalitat a França i les seves 
dependències annexes o complementaries?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal de la delegació del Govern 
a França i sobre la despesa relativa a aquest 
personal el 2010
Tram. 314-05457/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7605 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quin és el personal adscrit o que ha prestat serveis a 
la delegació de la Generalitat a França durant l’any 2010, 
desglossat per categories i funcions?

2. Quina és la despesa en sous, salaris i càrregues socials 
de la delegació de la Generalitat a França durant l’any 
2010?

2. Quina és la previsió d’activitats a realitzar per la dele-
gació de la Generalitat al Regne Unit?

3. Quin és el balanç d’assistents, així com d’ingressos i 
despeses que han generat les activitats organitzades per 
la delegació de la Generalitat al Regne Unit durant l’any 
2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de manteniment, rees-
tructuració o tancament de la delegació del 
Govern al Regne Unit
Tram. 314-05455/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7603 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quines són les previsions de futur respecte al mante-
niment, reestructuració o tancament de la delegació del 
Govern de la Generalitat al Regne Unit?

2. Quines són les previsions del Govern respecte a la 
continuïtat de la persona que ocupa el càrrec de delegat 
de la Generalitat al Regne Unit?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de manteniment, rees-
tructuració o tancament de la delegació del 
Govern a França
Tram. 314-05459/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7607 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quines són les previsions de futur respecte al mante-
niment, reestructuració o tancament de la delegació del 
Govern de la Generalitat a França?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa relativa a la seu de la dele-
gació del Govern a Alemanya el 2010
Tram. 314-05460/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7608 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

1. Quina va ser la despesa de lloguer, utilització i mante-
niment de la seu de la delegació de la Generalitat a Ale-
manya durant l’any 2010, desglossat per conceptes?

2. Quin és l’espai que ocupa, en metres quadrats, la de-
legació del Govern de la Generalitat a Alemanya i les 
seves dependències annexes o complementaries?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

3. Quines són les dietes o indemnitzacions per raó del 
servei que s’han fet efectives durant l’any 2010 al per-
sonal adscrit o que ha prestat serveis en la delegació del 
Govern de la Generalitat a França?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats de la delegació del Go-
vern a França el 2010
Tram. 314-05458/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7606 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quines són les activitats desenvolupades durant l’any 
2010 des de la delegació de la Generalitat a França?

2. Quina és la previsió d’activitats a realitzar per la dele-
gació de la Generalitat a França?

3. Quin és el balanç d’assistents, així com d’ingressos i 
despeses que han generat les activitats organitzades per 
la delegació de la Generalitat a França durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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2. Quina és la previsió d’activitats a realitzar per la dele-
gació de la Generalitat a Alemanya?

3. Quin és el balanç d’assistents, així com d’ingressos i 
despeses que han generat les activitats organitzades per 
la delegació de la Generalitat a Alemanya durant l’any 
2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de manteniment, rees-
tructuració o tancament de la delegació del 
Govern a Alemanya
Tram. 314-05463/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7611 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quines són les previsions de futur respecte al mante-
niment, reestructuració o tancament de la delegació del 
Govern de la Generalitat a Alemanya?

2. Quines són les previsions del Govern respecte a la 
continuïtat de la persona que ocupa el càrrec de delegat 
de la Generalitat a Alemanya?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal de la delegació del Go-
vern a Alemanya i sobre la despesa relativa 
a aquest personal el 2010
Tram. 314-05461/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7609 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quin és el personal adscrit o que ha prestat serveis a 
la delegació de la Generalitat a Alemanya durant l’any 
2010, desglossat per categories i funcions?

2. Quina és la despesa en sous, salaris i càrregues socials 
de la delegació de la Generalitat a Alemanya durant l’any 
2010?

3. Quines són les dietes o indemnitzacions per raó del 
servei que s’han fet efectives durant l’any 2010 al per-
sonal adscrit o que ha prestat serveis en la delegació del 
Govern de la Generalitat a Alemanya?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats de la delegació del Go-
vern a Alemanya el 2010
Tram. 314-05462/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7610 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quines són les activitats desenvolupades durant l’any 
2010 des de la delegació de la Generalitat a Alemanya?
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3. Quines són les dietes o indemnitzacions per raó del 
servei que s’han fet efectives durant l’any 2010 al per-
sonal adscrit o que ha prestat serveis en la delegació del 
Govern de la Generalitat a l’Argentina?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats de la delegació del Go-
vern a l’Argentina el 2010
Tram. 314-05466/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7614 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quines són les activitats desenvolupades durant l’any 
2010 des de la delegació de la Generalitat a l’Argentina?

2. Quina és la previsió d’activitats a realitzar per la dele-
gació de la Generalitat a l’Argentina?

3. Quin és el balanç d’assistents, així com d’ingressos i 
despeses que han generat les activitats organitzades per 
la delegació de la Generalitat a l’Argentina durant l’any 
2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa relativa a la seu de la dele-
gació del Govern a l’Argentina el 2010
Tram. 314-05464/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7612 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quina va ser la despesa de lloguer, utilització i mante-
niment de la seu de la delegació de la Generalitat a l’Ar-
gentina durant l’any 2010, desglossat per conceptes?

2. Quin és l’espai que ocupa, en metres quadrats, la de-
legació del Govern de la Generalitat a l’Argentina i les 
seves dependències annexes o complementaries?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal de la delegació del Go-
vern a l’Argentina i sobre la despesa relativa 
a aquest personal el 2010
Tram. 314-05465/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7613 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quin és el personal adscrit o que ha prestat serveis a 
la delegació de la Generalitat a l’Argentina durant l’any 
2010, desglossat per categories i funcions?

2. Quina és la despesa en sous, salaris i càrregues soci-
als de la delegació de la Generalitat a l’Argentina durant 
l’any 2010?
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2. Quin és l’espai que ocupa, en metres quadrats, la dele-
gació del Govern de la Generalitat als Estats Units d’Amè-
rica i les seves dependències annexes o complementaries?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal de la delegació del Govern 
als Estats Units d’Amèrica i sobre la despe-
sa relativa a aquest personal el 2010
Tram. 314-05469/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7617 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quin és el personal adscrit o que ha prestat serveis a 
la delegació de la Generalitat als Estats Units d’Amèrica 
durant l’any 2010, desglossat per categories i funcions?

2. Quina és la despesa en sous, salaris i càrregues socials 
de la delegació de la Generalitat als Estats Units d’Amè-
rica durant l’any 2010?

3. Quines són les dietes o indemnitzacions per raó del 
servei que s’han fet efectives durant l’any 2010 al per-
sonal adscrit o que ha prestat serveis en la delegació del 
Govern de la Generalitat als Estats Units d’Amèrica?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de manteniment, rees-
tructuració o tancament de la delegació del 
Govern a l’Argentina
Tram. 314-05467/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7615 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quines són les previsions de futur respecte al mante-
niment, reestructuració o tancament de la delegació del 
Govern de la Generalitat a l’Argentina?

2. Quines són les previsions del Govern respecte a la con-
tinuïtat de la persona que ocupa el càrrec de delegat de la 
Generalitat a l’Argentina?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa relativa a la seu de la dele-
gació del Govern als Estats Units d’Amèrica 
el 2010
Tram. 314-05468/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7616 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quina va ser la despesa de lloguer, utilització i man-
teniment de la seu de la delegació de la Generalitat als 
Estats Units d’Amèrica durant l’any 2010, desglossat per 
conceptes?



29 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 45

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 69

2. Quines són les previsions del Govern respecte a la 
continuïtat de la persona que ocupa el càrrec de delegat 
de la Generalitat als Estats Units d’Amèrica?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura de delegacions de la Gene-
ralitat a l’exterior
Tram. 314-05472/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 7620 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les previsions del Govern de la Generalitat 
per a l’obertura de noves delegacions de la Generalitat a 
l’exterior?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actualització de l’agenda d’activitats 
de la delegació del Govern als Estats Units 
d’Amèrica
Tram. 314-05473/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 7625 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats de la delegació del Go-
vern als Estats Units d’Amèrica el 2010
Tram. 314-05470/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7618 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quines són les activitats desenvolupades durant l’any 
2010 des de la delegació de la Generalitat als Estats 
Units d’Amèrica?

2. Quina és la previsió d’activitats a realitzar per la dele-
gació de la Generalitat als Estats Units d’Amèrica?

3. Quin és el balanç d’assistents, així com d’ingressos i 
despeses que han generat les activitats organitzades per 
la delegació de la Generalitat als Estats Units d’Amèrica 
durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de manteniment, rees-
tructuració o tancament de la delegació del 
Govern als Estats Units d’Amèrica
Tram. 314-05471/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7619 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quines són les previsions de futur respecte al mante-
niment, reestructuració o tancament de la delegació del 
Govern de la Generalitat als Estats Units d’Amèrica?
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de treballadors amb contracte 
laboral indefinit i amb contracte laboral tem-
poral del Departament de la Presidència
Tram. 314-05475/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants treballadors amb contracte laboral indefinit i 
quants amb contracte laboral temporal té el Departa-
ment de Presidència?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris de carrera 
i interins del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals
Tram. 314-05476/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7674 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants funcionaris de carrera estan treballant actual-
ment al Departament de Vicepresidència, Governació i 
Relacions Institucionals i quantes places estan ocupades 
en règim d’interinatge?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

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

1. Per quins motius l’agenda d’activitats de la delegació 
de la Generalitat als Estats Units d’Amèrica no s’actualit-
za des del mes d’octubre de 2010 i únicament s’ha emès 
un breu newsletter corresponent al període desembre/
gener?

2. Manté la delegació dels Estats Units una activitat 
anormalment reduïda?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris de carrera i 
interins del Departament de la Presidència
Tram. 314-05474/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7672 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants funcionaris de carrera estan treballant actu-
alment al Departament de Presidència i quantes places 
estan ocupades en règim d’interinatge?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors amb con-
tracte laboral indefinit i amb contracte labo-
ral temporal del Departament d’Economia i 
Coneixement
Tram. 314-05479/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7677 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants treballadors amb contracte laboral indefinit i 
quants amb contracte laboral temporal té el Departa-
ment d’Economia i Coneixement?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris de carrera i 
interins del Departament de Salut
Tram. 314-05480/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7678 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants funcionaris de carrera estan treballant actual-
ment en el Departament de Salut i quantes places estan 
ocupades en règim d’interinatge?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors amb con-
tracte laboral indefinit i amb contracte labo-
ral temporal del Departament de Vicepresi-
dència i del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals
Tram. 314-05477/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7675 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants treballadors amb contracte laboral indefinit i 
quants amb contracte laboral temporal té el Departament 
de Vicepresidència, Governació i Relacions institucionals?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris de carrera i 
interins del Departament d’Economia i Co-
neixement
Tram. 314-05478/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7676 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants funcionaris de carrera estan treballant actual-
ment en el Departament de Economia i Coneixement i 
quantes places estan ocupades en règim d’interinatge?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA



29 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 45

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors amb con-
tracte laboral indefinit i amb contracte labo-
ral temporal del Departament de Territori i 
Sostenibilitat
Tram. 314-05483/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7681 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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 Parlamentari: 

– Quants treballadors amb contracte laboral indefinit i 
quants amb contracte laboral temporal té el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa

Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris de carrera i 
interins del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-05484/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7682 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants funcionaris de carrera estan treballant actu-
alment en el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Rural i quantes places estan 
ocupades en règim d’interinatge?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors amb con-
tracte laboral indefinit i amb contracte labo-
ral temporal del Departament de Salut
Tram. 314-05481/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7679 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants treballadors amb contracte laboral indefinit i 
quants amb contracte laboral temporal té el Departa-
ment de Salut?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris de carrera i 
interins del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat
Tram. 314-05482/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7680 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants funcionaris de carrera estan treballant actu-
alment en el Departament de Territori i Sostenibilitat i 
quantes places estan ocupades en règim d’interinatge?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors amb con-
tracte laboral indefinit i amb contracte labo-
ral temporal del Departament d’Empresa i 
Ocupació
Tram. 314-05487/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7685 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants treballadors amb contracte laboral indefinit i 
quants amb contracte laboral temporal té el Departa-
ment d’Empresa i Ocupació?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris de carrera i 
interins del Departament d’Ensenyament
Tram. 314-05488/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7686 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants funcionaris de carrera estan treballant actual-
ment en el Departament d’Ensenyament i quantes places 
estan ocupades en règim d’interinatge?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors amb con-
tracte laboral indefinit i amb contracte laboral 
temporal del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-05485/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7683 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants treballadors amb contracte laboral indefinit i 
quants amb contracte laboral temporal té el Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Rural?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de funcionaris de carrera i in-
terins del Departament d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-05486/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7684 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants funcionaris de carrera estan treballant actual-
ment en el Departament d’Empresa i Ocupació i quantes 
places estan ocupades en règim d’interinatge?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors amb con-
tracte laboral indefinit i amb contracte labo-
ral temporal del Departament d’Interior
Tram. 314-05491/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7689 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants treballadors amb contracte laboral indefinit i 
quants amb contracte laboral temporal té el Departa-
ment d’Interior?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris de carrera i 
interins del Departament de Cultura
Tram. 314-05492/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7690 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants funcionaris de carrera estan treballant actual-
ment en el Departament de Cultura i quantes places es-
tan ocupades en règim d’interinatge?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors amb con-
tracte laboral indefinit i amb contracte la-
boral temporal del Departament d’Ensenya-
ment
Tram. 314-05489/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7687 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants treballadors amb contracte laboral indefinit i 
quants amb contracte laboral temporal té el Departa-
ment d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris de carrera i 
interins del Departament d’Interior
Tram. 314-05490/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7688 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants funcionaris de carrera estan treballant actual-
ment en el Departament d’Interior i quantes places estan 
ocupades en règim d’interinatge?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA



29 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 45

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors amb con-
tracte laboral indefinit i amb contracte labo-
ral temporal del Departament de Benestar 
Social i Família
Tram. 314-05495/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7693 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants treballadors amb contracte laboral indefinit i 
quants amb contracte laboral temporal té el Departa-
ment de Benestar Social i Família?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris de carrera i 
interins del Departament de Justícia
Tram. 314-05496/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7694 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants funcionaris de carrera estan treballant actual-
ment en el Departament de Justícia i quantes places es-
tan ocupades en règim d’interinatge?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors amb con-
tracte laboral indefinit i amb contracte labo-
ral temporal del Departament de Cultura
Tram. 314-05493/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7691 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants treballadors amb contracte laboral indefinit i 
quants amb contracte laboral temporal té el Departa-
ment de Cultura?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris de carrera i 
interins del Departament de Benestar Social 
i Família
Tram. 314-05494/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7692 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants funcionaris de carrera estan treballant actual-
ment en el Departament de Benestar Social i Família i 
quantes places estan ocupades en règim d’interinatge?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències en el Departament 
de Governació i Relacions Institucionals del 
replantejament de llocs de treball que pro-
posa la secretària general de la Funció Pú-
blica
Tram. 314-05499/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7697 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines conseqüències tindrà en el Departament de 
Vicepresidència, Governació i Relacions Institucionals i 
quants i quins són els llocs de treball que estaran afec-
tats, dels 15.000 a 20.000 llocs de treball que cal replan-
tejar segons la Secretària General de Funció Pública de 
la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències en el Departament 
d’Economia i Coneixement del replanteja-
ment de llocs de treball que proposa la se-
cretària general de la Funció Pública
Tram. 314-05500/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7698 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines conseqüències tindrà en el Departament d’Eco-
nomia i Coneixement i quants i quins són els llocs de tre-
ball que estaran afectats, dels 15.000 a 20.000 llocs de 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors amb con-
tracte laboral indefinit i amb contracte labo-
ral temporal del Departament de Justícia
Tram. 314-05497/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7695 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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: 

– Quants treballadors amb contracte laboral indefinit i quants 
amb contracte laboral temporal té el Departament de Justícia?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències en el Departa-
ment de la Presidència del replantejament 
de llocs de treball que proposa la secretària 
general de la Funció Pública
Tram. 314-05498/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7696 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb 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 Parlamentari: 

– Quines conseqüències tindrà en el Departament de 
Presidència i quants i quins són els llocs de treball que 
estaran afectats, dels 15.000 a 20.000 llocs de treball que 
cal replantejar segons la Secretària General de Funció 
Pública de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines conseqüències tindrà en el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i quants i quins són els llocs de 
treball que estaran afectats, dels 15.000 a 20.000 llocs de 
treball que cal replantejar segons la Secretària General 
de Funció Pública de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
so bre les conseqüències en el Departament 
d’A gricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Rural del replantejament de llocs de 
treball que proposa la secretària general  
de la Funció Pública
Tram. 314-05503/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7701 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines conseqüències tindrà en el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural i 
quants i quins són els llocs de treball que estaran afec-
tats, dels 15.000 a 20.000 llocs de treball que cal replan-
tejar segons la Secretària General de Funció Pública de 
la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

treball que cal replantejar segons la Secretària General de 
Funció Pública de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències en el Departament 
de Salut del replantejament de llocs de tre-
ball que proposa la secretària general de la 
Funció Pública
Tram. 314-05501/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7699 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines conseqüències tindrà en el Departament de Sa-
lut i quants i quins són els llocs de treball que estaran 
afectats, dels 15.000 a 20.000 llocs de treball que cal re-
plantejar segons la Secretària General de Funció Pública 
de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobres les conseqüències en el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat del replan-
tejament de llocs de treball que proposa la 
secretària general de la Funció Pública
Tram. 314-05502/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7700 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
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cal replantejar segons la Secretària General de Funció 
Pública de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències en el Departament 
d’Interior del replantejament de llocs de tre-
ball que proposa la secretària general de la 
Funció Pública
Tram. 314-05506/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7704 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines conseqüències tindrà en el Departament d’In-
terior i quants i quins són els llocs de treball que estaran 
afectats, dels 15.000 a 20.000 llocs de treball que cal re-
plantejar segons la Secretària General de Funció Pública 
de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències en el Departament 
de Cultura del replantejament de llocs de tre-
ball que proposa la secretària general de la 
Funció Pública
Tram. 314-05507/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7705 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències en el Departament 
d’Empresa i Ocupació del replantejament 
de llocs de treball que proposa la secretària 
general de la Funció Pública
Tram. 314-05504/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 7702 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines conseqüències tindrà en el Departament d’Em-
presa i Ocupació i quants i quins són els llocs de treball 
que estaran afectats, dels 15.000 a 20.000 llocs de tre-
ball que cal replantejar segons la Secretària General de 
Funció Pública de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències en el Departament 
d’Ensenyament del replantejament de llocs de 
treball que proposa la secretària general  
de la Funció Pública
Tram. 314-05505/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 7703 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines conseqüències tindrà en el Departament d’En-
senyament i quants i quins són els llocs de treball que es-
taran afectats, dels 15.000 a 20.000 llocs de treball que
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències en el Departament 
de Justícia del replantejament de llocs de 
treball que proposa la secretària general de 
la Funció Pública
Tram. 314-05509/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 7707 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quines conseqüències tindrà en el Departament de 
Justícia i quants i quins són els llocs de treball que es-
taran afectats, dels 15.000 a 20.000 llocs de treball que 
cal replantejar segons la Secretària General de Funció 
Pública de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negociació amb els representants 
dels empleats públics afectats pels canvis 
plantejats per la secretària general de la 
Funció Pública
Tram. 314-05510/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 7708 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, 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: 

del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines conseqüències tindrà en el Departament de 
Cultura i quants i quins són els llocs de treball que es-
taran afectats, dels 15.000 a 20.000 llocs de treball que 
cal replantejar segons la Secretària General de Funció 
Pública de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències en el Departament 
de Benestar Social i Família del replanteja-
ment de llocs de treball que proposa la se-
cretària general de la Funció Pública
Tram. 314-05508/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7706 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines conseqüències tindrà en el Departament de 
Benestar Social i Família i quants i quins són els llocs de 
treball que estaran afectats, dels 15.000 a 20.000 llocs de 
treball que cal replantejar segons la Secretària General 
de Funció Pública de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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– Quan està previst la signatura del «Conveni de Coor-
dinació de Programes o Campanyes de difusió i actuació 
conjunta de les ONG’s i altres moviments solidaris» de 
Lleida?

– Es mantindrà o s’incrementarà la dotació econòmica 
assignada l’any 2010 al «Conveni de Coordinació de 
Programes o Campanyes de difusió i actuació conjunta 
de les ONG’s i altres moviments solidaris» de Lleida?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les polítiques d’immigració i d’acollida 
que s’han d’incloure en el «bonisme»
Tram. 314-05513/09

Formulació
Jordi Miralles i Conte, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7720 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Miralles Conte, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta les pregun-
tes següent per tal que li siguin contestades amb resposta 
escrita.

A la compareixença del Conseller del dia 15 de febrer 
de 2011, en l’apartat de les polítiques d’immigració, va 
introduir el concepte de «bonisme», un concepte al qual 
també s’hi ha referit Xavier Bosch, Director General 
d’Immigració, i Francesc Homs, Portaveu del Govern de 
la Generalitat.

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

1) Pel Govern de la Generalitat de Catalunya, quines són 
les polítiques d’Immigració que cal emmarcar en el «bo-
nisme»?

2) El Pacte Nacional per a la Immigració i la Llei d’Aco-
llida formen part de l’aplicació del criteri de «bonisme»?

3) En quines lleis, programes i mesures es pot trobar re-
flectit el «bonisme»?

4) Si l’anterior Govern de la Generalitat va aplicar la po-
lítica del «bonisme», segons els responsables de l’actual 
Govern, canviar aquestes polítiques voldria dir aplicar la 
política del «malisme»?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Jordi Miralles Conte
Diputat del GP d’ICV-EUiA

– Pensa el Govern negociar amb els representants del tre-
balladors el replantejament de la feina d’aquests 15.000 a 
20.000 empleats públics?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses amb participació públi-
ca majoritària que vol reconduir
Tram. 314-05511/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7709 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són el centenar d’empreses amb participació 
pública majoritària que el Govern vol reconduir?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni de coordinació de progra-
mes o campanyes de difusió i actuació con-
junta de les organitzacions no governamen-
tals i altres moviments solidaris de Lleida
Tram. 314-05512/09

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7717 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, 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 consideració de l’excés de funcio-
naris al Departament de Territori i Sosteni-
bilitat
Tram. 314-05516/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7725 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

Vistes les últimes declaracions de la Secretària d’Admi-
nistració i Funció Pública del Govern, considerant pres-
cindibles i sobreres a 20.000 persones funcionàries, in-
teressa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Considera el Govern que sobren funcionaris a la Con-
selleria de Territori i Sostenibilitat?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració de l’excés de funcio-
naris al Departament de Justícia
Tram. 314-05517/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7726 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

Vistes les últimes declaracions de la Secretària d’Admi-
nistració i Funció Pública del Govern, considerant pres-
cindibles i sobreres a 20.000 persones funcionàries, in-
teressa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Considera el Govern que sobren funcionaris a la Con-
selleria de Justícia?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Consell Execu-
tiu del 15 de març de 2011
Tram. 314-05514/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7722 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parlamentari: 

– Va assistir el Secretari General de la Presidència a la 
reunió del Consell Executiu de 15 de març 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 assistència?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració de l’excés de funcio-
naris al Departament de Salut
Tram. 314-05515/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7724 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

Vistes les últimes declaracions de la Secretària d’Admi-
nistració i Funció Pública del Govern, considerant pres-
cindibles i sobreres a 20.000 persones funcionàries, in-
teressa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Considera el Govern que sobren funcionaris a la Con-
selleria de Salut?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la consideració de l’excés de funcionaris 
al Departament d’Economia i Coneixement
Tram. 314-05520/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7729 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

Vistes les últimes declaracions de la Secretària d’Admi-
nistració i Funció Pública del Govern, considerant pres-
cindibles i sobreres a 20.000 persones funcionàries.

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

– Considera el Govern que sobren funcionaris a la Con-
selleria d’Economia i Coneixement.

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la consideració de l’excés de funcionaris 
al Departament de Benestar Social i Família
Tram. 314-05521/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7730 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

Vistes les últimes declaracions de la Secretària d’Admi-
nistració i Funció Pública del Govern, considerant pres-
cindibles i sobreres a 20.000 persones funcionàries, in-
teressa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Considera el Govern que sobren funcionaris a la Con-
selleria de Benestar Social i Família?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració de l’excés de funcio-
naris al Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-05518/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7727 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

Vistes les últimes declaracions de la Secretària d’Admi-
nistració i Funció Pública del Govern, considerant pres-
cindibles i sobreres a 20.000 persones funcionàries, in-
teressa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Considera el Govern que sobren funcionaris a la Con-
selleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració de l’excés de funcio-
naris al Departament d’Interior
Tram. 314-05519/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7728 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

Vistes les últimes declaracions de la Secretària d’Admi-
nistració i Funció Pública del Govern, considerant pres-
cindibles i sobreres a 20.000 persones funcionàries, in-
teressa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Considera el Govern que sobren funcionaris a la Con-
selleria d’Interior?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la consideració de l’excés de 
funcio naris al Departament d’Empresa i 
Ocupació
Tram. 314-05524/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 7733 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

Vistes les últimes declaracions de la Secretària d’Ad-
ministració i Funció Pública del Govern, considerant 
prescindibles i sobreres a 20.000 persones funcionàries, 
interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Considera el Govern que sobren funcionaris a la Con-
selleria d’Empresa i Ocupació?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so- 
bre la consideració de l’excés de funciona-
ris durant el darrer govern de Convergència 
i Unió
Tram. 314-05525/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 7734 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

Vistes les últimes declaracions de la Secretària d’Admi-
nistració i Funció Pública del Govern, considerant pres-
cindibles i sobreres a 20.000 persones funcionàries.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Atès que entre 2004 i 2010 el personal d’administració 
i serveis de la Generalitat ha crescut en 6.000 persones, 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració de l’excés de funcio-
naris al Departament de Cultura
Tram. 314-05522/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7731 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

Vistes les últimes declaracions de la Secretària d’Admi-
nistració i Funció Pública del Govern, considerant pres-
cindibles i sobreres a 20.000 persones funcionàries, in-
teressa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Considera el Govern que sobren funcionaris a la Con-
selleria de Cultura?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració de l’excés de funcio-
naris al Departament d’Ensenyament
Tram. 314-05523/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7732 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

Vistes les últimes declaracions de la Secretària d’Admi-
nistració i Funció Pública del Govern, considerant pres-
cindibles i sobreres a 20.000 persones funcionàries, in-
teressa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Considera el Govern que sobren funcionaris a la Con-
selleria d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la dotació de personal de l’Admi-
nistració de justícia en data del 31 de de-
sembre de 2011 al partit judicial d’Amposta 
(Montsià)
Tram. 314-05535/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7745 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

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

– Quina era la dotació de personal al servei de de l’Ad-
ministració de justícia, en especial dels cossos de gestió 
processal i administrativa, de tramitació processal i ad-
ministrativa, d’auxili judicial, de metges forenses, i dels 
de facultatius, tècnics i ajudants de laboratori forenses 
del partit judicial d’Amposta a 31 de desembre de 2011?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

El diputat Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha formulat 
exactament la mateixa pregunta al Govern a respondre 
per escrit per a diversos partits judicials. Tot seguit s’in-
diquen els municipis als quals pertanyen, amb el número 
de tramitació corresponent (admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 22.03.2011).

Tràmit Municipi Comarca

314·05567/09 Arenys de Mar Maresme

314·05685/09 Badalona Barcelonès

314·05591/09 Balaguer Noguera

314·05689/09 Barcelona Barcelonès

314·05693/09 Berga Bergadà

314·05631/09 Blanes Selva

314·05697/09 Cerdanyola del Vallès Vallès Occi·
dental

314·05595/09 Cervera Segarra

314·05721/09 Cornellà de Llobregat Baix Llobregat

314·05709/09 Esplugues de Llobregat Baix Llobregat

considera el Govern que al darrer Govern de CiU hi so-
braven 14.000 funcionaris?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració de l’excés de funcio-
naris
Tram. 314-05526/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7735 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

Vistes les últimes declaracions de la Secretària d’Admi-
nistració i Funció Pública del Govern, considerant pres-
cindibles i sobreres a 20.000 persones funcionàries.

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

– D’on considera el Govern que sobren 20.000 funcio-
naris?

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC
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Tràmit Municipi Comarca

314·05539/09 Vendrell Baix Penedès

314·05655/09 Vic Osona

314·05531/09 Vielha e Mijaran Val d’Aran

314·05623/09 Vilafranca del Penedès Alt Penedès

314·05627/09 Vilanova i la Geltrú Garraf

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de baixes en els cossos de 
l’Administració de justícia de l’1 de gener de 
2011 ençà al partit judicial d’Amposta (Mont-
sià)
Tram. 314-05536/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7746 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

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

– Quin és el nombre exacte de baixes produïdes (espe-
cificar per tipus de causa com baixes per malaltia, per-
misos i llicències derivats de la conciliació de la vida fa-
miliar i laboral o llicències de funcionaris en pràctiques) 
per cadascun dels cossos de l’administració de justícia, 
en especial dels cossos de gestió processal i administra-
tiva, de tramitació processal i administrativa, d’auxili 
judicial, de metges forenses, i dels de facultatius, tècnics 
i ajudants de laboratori forenses en el partit judicial d’-
Amposta des de l’1 de gener de 2011?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

El diputat Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha formulat 
exactament la mateixa pregunta al Govern a respondre 
per escrit per a diversos partits judicials. Tot seguit s’in-
diquen els municipis als quals pertanyen, amb el número 
de tramitació corresponent (admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 22.03.2011).

Tràmit Municipi Comarca

314·05543/09 Falset Priorat

314·05571/09 Figueres Alt Empordà

314·05547/09 Gandesa Terra Alta

314·05713/09 Gavà Baix Llobregat

314·05607/09 Girona Gironès

314·05717/09 Granollers Vallès Oriental

314·05725/09 Igualada Anoia

314·05611/09 la Bisbal d’Empordà Baix Empordà

314·05599/09 la Seu d’Urgell Alt Urgell

314·05661/09 l’Hospitalet de Llobregat Barcelonès

314·05587/09 Lleida Segrià

314·05665/09 Manresa Bages

314·05669/09 Martorell Baix Llobregat

314·05673/09 Mataró Maresme

314·05677/09 Mollet del Vallès Vallès Oriental

314·05615/09 Olot Garrotxa

314·05705/09 Prat de Llobregat Baix Llobregat

314·05619/09 Puigcerdà Cerdanya

314·05551/09 Reus Baix Camp

314·05575/09 Ripoll Ripollès

314·05681/09 Rubí Vallès Occi·
dental

314·05635/09 Sabadell Vallès Occi·
dental

314·05639/09 Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat

314·05579/09 Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà

314·05643/09 Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat

314·05583/09 Santa Coloma de Farners Selva

314·05647/09 Santa Coloma de Gra·
menet

Barcelonès

314·05603/09 Solsona Solsonès

314·05555/09 Tarragona Tarragonès

314·05651/09 Terrassa Vallès Occi·
dental

314·05559/09 Tortosa Baix Ebre

314·05527/09 Tremp Pallars Jussà

314·05563/09 Valls Alt Camp
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Tràmit Municipi Comarca

314·05580/09 Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà

314·05644/09 Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat

314·05584/09 Santa Coloma de Farners Selva

314·05648/09 Santa Coloma de Gra·
menet

Barcelonès

314·05604/09 Solsona Solsonès

314·05556/09 Tarragona Tarragonès

314·05652/09 Terrassa Vallès Occi·
dental

314·05560/09 Tortosa Baix Ebre

314·05528/09 Tremp Pallars Jussà

314·05564/09 Valls Alt Camp

314·05540/09 Vendrell Baix Penedès

314·05656/09 Vic Osona

314·05532/09 Vielha e Mijaran Val d’Aran

314·05624/09 Vilafranca del Penedès Alt Penedès

314·05628/09 Vilanova i la Geltrú Garraf

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de baixes no cobertes en 
els cossos de l’Administració de justícia de 
l’1 de gener de 2011 ençà al partit judicial  
d’Amposta (Montsià)
Tram. 314-05537/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 7747 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

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

– Quin és el nombre exacte de baixes no cobertes per 
cadascun dels cossos de l’administració de justícia, en 
especial dels cossos de gestió processal i administrativa, 
de tramitació processal i administrativa, d’auxili judi-
cial, de metges forenses, i dels de facultatius, tècnics i

Tràmit Municipi Comarca

314·05568/09 Arenys de Mar Maresme

314·05686/09 Badalona Barcelonès

314·05592/09 Balaguer Noguera

314·05690/09 Barcelona Barcelonès

314·05694/09 Berga Bergadà

314·05632/09 Blanes Selva

314·05698/09 Cerdanyola del Vallès Vallès Occi·
dental

314·05596/09 Cervera Segarra

314·05722/09 Cornellà de Llobregat Baix Llobregat

314·05710/09 Esplugues de Llobregat Baix Llobregat

314·05544/09 Falset Priorat

314·05572/09 Figueres Alt Empordà

314·05548/09 Gandesa Terra Alta

314·05714/09 Gavà Baix Llobregat

314·05608/09 Girona Gironès

314·05718/09 Granollers Vallès Oriental

314·05726/09 Igualada Anoia

314·05612/09 la Bisbal d’Empordà Baix Empordà

314·05600/09 la Seu d’Urgell Alt Urgell

314·05662/09 l’Hospitalet de Llobregat Barcelonès

314·05588/09 Lleida Segrià

314·05666/09 Manresa Bages

314·05670/09 Martorell Baix Llobregat

314·05674/09 Mataró Maresme

314·05678/09 Mollet del Vallès Vallès Oriental

314·05616/09 Olot Garrotxa

314·05706/09 Prat de Llobregat Baix Llobregat

314·05620/09 Puigcerdà Cerdanya

314·05552/09 Reus Baix Camp

314·05576/09 Ripoll Ripollès

314·05682/09 Rubí Vallès Occi·
dental

314·05636/09 Sabadell Vallès Occi·
dental

314·05640/09 Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat
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Tràmit Municipi Comarca

314·05617/09 Olot Garrotxa

314·05707/09 Prat de Llobregat Baix Llobregat

314·05621/09 Puigcerdà Cerdanya

314·05553/09 Reus Baix Camp

314·05577/09 Ripoll Ripollès

314·05683/09 Rubí Vallès Occi·
dental

314·05637/09 Sabadell Vallès Occi·
dental

314·05641/09 Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat

314·05581/09 Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà

314·05645/09 Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat

314·05585/09 Santa Coloma de Farners Selva

314·05649/09 Santa Coloma de Gra·
menet

Barcelonès

314·05605/09 Solsona Solsonès

314·05557/09 Tarragona Tarragonès

314·05653/09 Terrassa Vallès Occi·
dental

314·05561/09 Tortosa Baix Ebre

314·05529/09 Tremp Pallars Jussà

314·05565/09 Valls Alt Camp

314·05541/09 Vendrell Baix Penedès

314·05657/09 Vic Osona

314·05533/09 Vielha e Mijaran Val d’Aran

314·05625/09 Vilafranca del Penedès Alt Penedès

314·05629/09 Vilanova i la Geltrú Garraf

ajudants de laboratori forenses en el partit judicial d’Am-
posta des de l’1 de gener de 2011?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

El diputat Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha formulat 
exactament la mateixa pregunta al Govern a respondre 
per escrit per a diversos partits judicials. Tot seguit s’in-
diquen els municipis als quals pertanyen, amb el número 
de tramitació corresponent (admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 22.03.2011).

Tràmit Municipi Comarca

314·05569/09 Arenys de Mar Maresme

314·05687/09 Badalona Barcelonès

314·05593/09 Balaguer Noguera

314·05691/09 Barcelona Barcelonès

314·05695/09 Berga Bergadà

314·05633/09 Blanes Selva

314·05699/09 Cerdanyola del Vallès Vallès Occi·
dental

314·05597/09 Cervera Segarra

314·05723/09 Cornellà de Llobregat Baix Llobregat

314·05711/09 Esplugues de Llobregat Baix Llobregat

314·05545/09 Falset Priorat

314·05573/09 Figueres Alt Empordà

314·05549/09 Gandesa Terra Alta

314·05715/09 Gavà Baix Llobregat

314·05609/09 Girona Gironès

314·05719/09 Granollers Vallès Oriental

314·05659/09 Igualada Anoia

314·05613/09 la Bisbal d’Empordà Baix Empordà

314·05601/09 la Seu d’Urgell Alt Urgell

314·05663/09 l’Hospitalet de Llobregat Barcelonès

314·05589/09 Lleida Segrià

314·05667/09 Manresa Bages

314·05671/09 Martorell Baix Llobregat

314·05675/09 Mataró Maresme

314·05679/09 Mollet del Vallès Vallès Oriental
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Tràmit Municipi Comarca

314·05546/09 Falset Priorat

314·05574/09 Figueres Alt Empordà

314·05550/09 Gandesa Terra Alta

314·05716/09 Gavà Baix Llobregat

314·05610/09 Girona Gironès

314·05720/09 Granollers Vallès Oriental

314·05660/09 Igualada Anoia

314·05614/09 la Bisbal d’Empordà Baix Empordà

314·05602/09 la Seu d’Urgell Alt Urgell

314·05664/09 l’Hospitalet de Llobregat Barcelonès

314·05590/09 Lleida Segrià

314·05668/09 Manresa Bages

314·05672/09 Martorell Baix Llobregat

314·05676/09 Mataró Maresme

314·05680/09 Mollet del Vallès Vallès Oriental

314·05618/09 Olot Garrotxa

314·05708/09 Prat de Llobregat Baix Llobregat

314·05622/09 Puigcerdà Cerdanya

314·05554/09 Reus Baix Camp

314·05578/09 Ripoll Ripollès

314·05684/09 Rubí Vallès Occi·
dental

314·05638/09 Sabadell Vallès Occi·
dental

314·05642/09 Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat

314·05582/09 Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà

314·05646/09 Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat

314·05586/09 Santa Coloma de Far·
ners

Selva

314·05650/09 Santa Coloma de Gra·
menet

Barcelonès

314·05606/09 Solsona Solsonès

314·05558/09 Tarragona Tarragonès

314·05654/09 Terrassa Vallès Occi·
dental

314·05562/09 Tortosa Baix Ebre

314·05530/09 Tremp Pallars Jussà

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de baixes cobertes en 
els cossos de l’Administració de justícia de 
l’1 de gener de 2011 ençà al partit judicial  
d’Amposta (Montsià)
Tram. 314-05538/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7748 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

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

– Quin és el nombre exacte de baixes cobertes per cadas-
cun dels cossos de l’administració de justícia, en especial 
dels cossos de gestió processal i administrativa, de tra-
mitació processal i administrativa, d’auxili judicial, de 
metges forenses, i dels de facultatius, tècnics i ajudants 
de laboratori forenses en el partit judicial d’Amposta des 
de l’1 de gener de 2011?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

El diputat Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha formulat 
exactament la mateixa pregunta al Govern a respondre 
per escrit per a diversos partits judicials. Tot seguit s’in-
diquen els municipis als quals pertanyen, amb el número 
de tramitació corresponent (admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 22.03.2011).

Tràmit Municipi Comarca

314·05570/09 Arenys de Mar Maresme

314·05688/09 Badalona Barcelonès

314·05594/09 Balaguer Noguera

314·05692/09 Barcelona Barcelonès

314·05696/09 Berga Bergadà

314·05634/09 Blanes Selva

314·05700/09 Cerdanyola del Vallès Vallès Occi·
dental

314·05598/09 Cervera Segarra

314·05724/09 Cornellà de Llobregat Baix Llobregat

314·05712/09 Esplugues de Llobregat Baix Llobregat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el ramal d’Igualada de l’eix transver-
sal ferroviari
Tram. 314-05728/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, sobre el ramal 
d’Igualada de l’eix transversal ferroviari, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– L’eix Transversal ferroviari (ETF) neix com a conse-
qüència d’una nova concepció de les comunicacions i 
del model territorial del país, que contraposa la transver-
salitat a la centralitat i el sistema en malla al de nusos. 
Serà una línia mixta de mercaderies i de viatgers en alta 
velocitat que unirà, Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Cerve-
ra, Igualada, Manresa, Vic i Girona, i connectarà, així 
mateix, amb la línia d’alta velocitat a Lleida i a Girona, 
on enllaçarà de manera directa o indirecta amb els seus 
aeroports, i també amb l’aeroport d’Igualada-Òdena. A 
més, un ramal des d’Igualada a Martorell connectarà 
amb les línies de mercaderies cap al Port i les de viat-
gers cap a Barcelona. Té previst el Govern de la Gene-
ralitat mantenir la priorització de la connexió de l’Eix 
Transversal Ferroviari amb el port de Barcelona (ramal 
Igualada-Martorell-Port)?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’eix transversal ferroviari
Tram. 314-05729/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7958 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, sobre l’eix 
transversal ferroviari, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Tràmit Municipi Comarca

314·05566/09 Valls Alt Camp

314·05542/09 Vendrell Baix Penedès

314·05658/09 Vic Osona

314·05534/09 Vielha e Mijaran Val d’Aran

314·05626/09 Vilafranca del Penedès Alt Penedès

314·05630/09 Vilanova i la Geltrú Garraf

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions portades a terme en 
llengua catalana davant la jurisdicció con-
tenciosa-administrativa pel Cos d’Advocats 
de la Generalitat
Tram. 314-05727/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7937 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre les 
actuacions portades a terme en llengua catalana davant 
la jurisdicció contenciosa-administrativa pel cos d’advo-
cats de la Generalitat, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre exacte d’actuacions portades a ter-
me en llengua catalana i el nombre exacte d’actuacions 
total portades a terme pel cos d’advocats de la Genera-
litat davant la jurisdicció contenciosa-administrativa du-
rant l’any 2010?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla de l’empresa Multimèdia 
Digital, SL, i les despeses que li ha ocasio-
nat del 2008 al 2010
Tram. 314-05731/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7970 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa d’Activa, Multimèdia Digital, S.L., que forma 
part del Grup CCMA durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa d’Activa, Multimèdia Digital, S.L., que forma 
part del Grup CCMA durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa d’Activa, Multimèdia Digital, S.L., que forma 
part del Grup CCMA durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya i les despeses de perso-
nal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05732/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7971 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

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

– L’eix Transversal ferroviari (ETF) neix com a conse-
qüència d’una nova concepció de les comunicacions i 
del model territorial del país, que contraposa la transver-
salitat a la centralitat i el sistema en malla al de nusos. 
Serà una línia mixta de mercaderies i de viatgers en alta 
velocitat que unirà, Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Cerve-
ra, Igualada, Manresa, Vic i Girona, i connectarà, així 
mateix, amb la línia d’alta velocitat a Lleida i a Girona, 
on enllaçarà de manera directa o indirecta amb els seus 
aeroports, i també amb l’aeroport d’Igualada-Òdena.  
A més, un ramal des d’Igualada a Martorell connectarà 
amb les línies de mercaderies cap al Port i les de viatgers 
cap a Barcelona. Un cop aprovat el pla director urbanís-
tic per a la concreció i reserva de sòl de l’Eix Transversal 
ferroviari, té previst el Govern de la Generalitat continu-
ar amb la tramitació d’aquesta infraestructura?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a Derbi de l’1 de ge-
ner de 2004 ençà
Tram. 314-05730/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7965 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, 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: 

– Quines ajudes ha rebut l’empresa Derbi en forma de 
subvenció o ajuda fiscal des de 1 de gener de 2004?

Palau del Parlament, 16 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’empresa Admi-
nistració, Promoció i Gestió, SA, i les despe-
ses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05734/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7973 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa Administració, Promoció i Gestió, S.A., du-
rant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa Administració, Promoció i Gestió, S.A., de 
durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa Administració, Promoció i Gestió, S.A., du-
rant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’empresa Aero-
ports Públics de Catalunya, SLU, i les des-
peses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05735/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7974 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència Tributària de Catalunya durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència Tributària de Catalunya durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència Tributària de Catalunya durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya i les despeses de personal del 2008, el 
2009 i el 2010
Tram. 314-05733/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7972 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’Agència d’Ava-
luació de Tecnologia i Recerca Mèdiques i 
les despeses de personal del 2008, el 2009 
i el 2010
Tram. 314-05737/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7976 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, 
durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, 
durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, 
durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca i les 
despeses de personal del 2008, el 2009 i el 
2010
Tram. 314-05738/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7977 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa Aeroports Públics de Catalunya SLU durant 
l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa Aeroports Públics de Catalunya SLU, durant 
l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa Aeroports Públics de Catalunya SLU, durant 
l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua i les despeses de personal 
del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05736/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7975 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència Catalana de l’Aigua durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència Catalana de l’Aigua durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’Agència de Re-
sidus de Catalunya i les despeses de perso-
nal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05740/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7979 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència de Residus de Catalunya, durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència de Residus de Catalunya, durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència de Residus de Catalunya, durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’empresa Cen-
trals i Infraestructures per a la Mobilitat i les 
Activitats Logístiques, SA, i les despeses de 
personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05744/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7983 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, 
durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, 
durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca, du-
rant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’Agència de Pa-
trocini i Mecenatge, SA, i les despeses de 
personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05739/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7978 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència de Patrocini i Mecenatge, S.A., durant l’any 
2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència de Patrocini i Mecenatge, S.A., durant l’any 
2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Agència de Patrocini i Mecenatge, S.A., durant l’any 
2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana del Centre de la 
Propietat Forestal i les despeses de perso-
nal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05746/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7985 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Centre de la Propietat Forestal, durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Centre de la Propietat Forestal, durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Centre de la Propietat Forestal, durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana del Centre de Tele-
comunicacions i Tecnologies de la Informa-
ció i les despeses de personal del 2008, el 
2009 i el 2010
Tram. 314-05747/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7986 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 

l’empresa Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i 
les Activitats Logístiques, S.A., durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i 
les Activitats Logístiques, S.A., durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i 
les Activitats Logístiques, S.A., durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana del Centre d’Alt 
Rendiment Esportiu i les despeses de per-
sonal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05745/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7984 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Centre d’Alt Rendiment Esportiu, durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Centre d’Alt Rendiment Esportiu, durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Centre d’Alt Rendiment Esportiu, durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana del Centre d’Inno-
vació i Desenvolupament Empresarial i les 
despeses de personal del 2008, el 2009 i el 
2010
Tram. 314-05749/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 7988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial, du-
rant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial, du-
rant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial, du-
rant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana del Consell Català 
de la Producció Agrària Ecològica i les des-
peses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05750/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 7989 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Infor-
mació, durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Infor-
mació, durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Infor-
mació, durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana del Centre d’Inici-
atives per a la Reinserció i les despeses de 
personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05748/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7987 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, durant l’any 
2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, durant l’any 
2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, durant l’any 
2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’empresa Efici-
ència Energètica, SA, i les despeses de per-
sonal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05753/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7992 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa Eficiència Energètica, S.A., durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa Eficiència Energètica, S.A., durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa Eficiència Energètica, S.A., durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’Empresa de 
Promoció i Localització Industrial de Cata-
lunya, SA, i les despeses de personal del 
2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05754/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7993 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, du-
rant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, du-
rant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, du-
rant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana del Consell Català 
de la Producció Integrada i les despeses de 
personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05751/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Consell Català de la Producció Integrada, durant l’any 
2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Consell Català de la Producció Integrada, durant l’any 
2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, del 
Consell Català de la Producció Integrada, durant l’any 
2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la plantilla mitjana de l’empresa 
Equacat, SA, i les despeses de personal del 
2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05756/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7995 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa EQUACAT S.A. durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa EQUACAT S.A., durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa EQUACAT S.A., durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de Ferrocarrils de 
la Generalitat i les despeses de personal del 
2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05757/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7996 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 

l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Ca-
talunya, S.A., durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Ca-
talunya, S.A., durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Ca-
talunya, S.A., durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’empresa Ener-
gètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA, i les 
despeses de personal del 2008, el 2009 i el 
2010
Tram. 314-05755/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7994 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa Energètica d’Instal·lacions Sanitàries S.A., du-
rant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa Energètica d’Instal·lacions Sanitàries S.A., du-
rant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’empresa Energètica d’Instal·lacions Sanitàries S.A., du-
rant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de GISA i les des-
peses de personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05759/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7998 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
Gestió d’Infraestructures S.A. durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
Gestió d’Infraestructures S.A. durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
Gestió d’Infraestructures S.A. durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la plantilla mitjana d’ICF Equipa-
ments, SAU, i les despeses de personal del 
2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05760/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7999 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
ICF Equipaments, SAU durant l’any 2008?

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya durant l’any 
2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya durant l’any 
2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, durant l’any 
2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de Forestal, SA, i 
les despeses de personal del 2008, el 2009 
i el 2010
Tram. 314-05758/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7997 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
Forestal S.A. durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
Forestal S.A. durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
Forestal S.A. durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’Institut Català 
de les Indústries Culturals i les despeses de 
personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05762/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 8001 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut Català de les Indústries Culturals durant l’any 
2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut Català de les Indústries Culturals durant l’any 
2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut Català de l’Institut Català de les Indústries Cul-
turals durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’Institut Català 
del Sòl i les despeses de personal del 2008, 
el 2009 i el 2010
Tram. 314-05763/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 8002 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
ICF Equipaments SAU durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
ICF Equipaments SAU durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana d’Infraestructures 
Ferroviàries de Catalunya i les despeses de 
personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05761/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 8000 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, 
d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya durant 
l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, 
d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya durant 
l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, 
d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya durant 
l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’Institut Català 
d’Oncologia i les despeses de personal del 
2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05765/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 8004 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut Català d’Oncologia durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut Català d’Oncologia durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut Català d’Oncologia durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’Institut d’Assis-
tència Sanitària i les despeses de personal 
del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05766/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 8005 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut d’Assistència Sanitària durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut Català del Sòl durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut Català del Sòl durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut Català del Sòl durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’Institut Català 
de l’Energia i les despeses de personal del 
2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05764/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 8003 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut Català de l’energia durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut Català de l’energia durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut Català de l’energia durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variant de la carretera C-28 a Vielha 
e Mijaran
Tram. 314-05768/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8009 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada, Joaquim Lle-
na i Cortina, diputat 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: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
Variant de Vielha e Mijaran a la C-28?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Mònica Lafuente de la Torre Joaquim Llena i Cortina
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de tramitació i execució 
de la variant de la carretera C-28 a Vielha e 
Mijaran
Tram. 314-05769/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8010 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada, Joaquim Lle-
na i Cortina, diputat 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: 

– Quin és el calendari detallat de tramitació i d’execució 
de la variant de Vielha e Mijaran a la C-28?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Mònica Lafuente de la Torre Joaquim Llena i Cortina
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut d’Assistència Sanitària durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut d’Assistència Sanitària durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla mitjana de l’Institut de Di-
agnòstic per la Imatge i les despeses de 
personal del 2008, el 2009 i el 2010
Tram. 314-05767/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 8006 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut de Diagnòstic per la Imatge durant l’any 2008?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut de Diagnòstic per la Imatge durant l’any 2009?

– Quina ha estat la plantilla mitjana i la despesa de per-
sonal, incloent retribució fixa, complements i dietes, de 
l’Institut de Diagnòstic per la Imatge durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 14 de març de 2011

José Antonio Coto Roquet
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Aquest descarrilament va provocar diversos ferits lleus.

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

– Com es va assabentar el Govern de la Generalitat de 
l’accident succeït?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre i les seves actuacions, la persona res-
ponsable i els contactes en assabentar-se 
del descarrilament d’un tren de la línia 4 de 
rodalia entre les estacions de Vacarisses-
Torreblanca i Castellbell-Monistrol el 16 de 
març de 2011
Tram. 314-05772/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8013 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.

Aquest descarrilament va provocar diversos ferits lleus.

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

– Quines actuacions va realitzar el Govern de la Genera-
litat un cop assabentat de l’accident? Quina és la persona 
responsable d’actuar en aquests casos? Amb qui es van 
posar amb contacte?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol per a evacuar els ferits 
del descarrilament d’un tren de la línia 4 de 
rodalia entre les estacions de Vacarisses-
Torreblanca i Castellbell-Monistrol el 16 de 
març de 2011
Tram. 314-05770/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8011 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.

Aquest descarrilament va provocar diversos ferits lleus.

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

– Quin protocol es va seguir per a l’evacuació d’aquest 
ferits?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com es va assabentar del 
descarrilament d’un tren de la línia 4 de ro-
dalia entre les estacions de Vacarisses-
Torreblanca i Castellbell-Monistrol el 16 de 
març de 2011
Tram. 314-05771/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8012 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.
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El descarrilament el va provocar pedra de grans dimen-
sions que va caure a la via.

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

– Ha demanat el Govern responsabilitats a l’empresa 
ADIF encarregada del manteniment de les infraestruc-
tures?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la persona responsable d’Adif amb qui 
es va posar en contacte després del descar-
rilament d’un tren de la línia 4 de rodalia en-
tre les estacions de Vacarisses-Torreblanca 
i Castellbell-Monistrol el 16 de març de 2011
Tram. 314-05775/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8016 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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 dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.

– Amb qui de l’empresa ADIF es va posar en contacte 
el Govern de la Generalitat un cop ocorregut l’accident?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes del despreniment de la pe-
dra que va causar el descarrilament d’un 
tren de la línia 4 de rodalia entre les estaci-
ons de Vacarisses-Torreblanca i Castellbell-
Monistrol el 16 de març de 2011
Tram. 314-05773/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8014 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.

El descarrilament el va provocar pedra de grans dimen-
sions que va caure a la via.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quines van ser les causes del despreniment d’aquesta 
pedra?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reclamació de responsabilitat a 
Adif pel descarrilament d’un tren de la línia 
4 de rodalia entre les estacions de Vacaris-
ses-Torreblanca i Castellbell-Monistrol el 16 
de març de 2011
Tram. 314-05774/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8015 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.
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vei fins dissabte a través d’una xarxa social, un respon-
sable de Renfe afirmava que demà divendres el servei es 
podria restablir.

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

– Quins són els motius pels quals el Govern difon infor-
macions contradictòries?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei alternatiu posat a disposició 
dels usuaris amb relació al descarrilament 
d’un tren de rodalia a la línia R4 entre les es-
tacions de Vacarisses-Torreblanca i Castell-
bell-Monistrol
Tram. 314-05778/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8019 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.

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

– Quin servei alternatiu de transport s’ha posat a dispo-
sició dels ciutadans?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el restabliment del servei de rodalia a 
la línia 4 entre les estacions de Vacarisses-
Torreblanca i Castellbell-Monistrol
Tram. 314-05776/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8017 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.

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

– Quan es restablirà el servei de la línia R4 en aquest 
tram?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les informacions contradictòries difo-
ses amb relació al descarrilament d’un tren 
de rodalia a la línia R4 entre les estacions 
de Vacarisses-Torreblanca i Castellbell-Mo-
nistrol
Tram. 314-05777/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8018 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.

Dijous 17 han aparegut informacions contradictòries en 
relació amb el restabliment del servei, mentre que un 
conseller del Govern afirma que no es restablirà els ser-
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– Quines actuacions porta a terme Renfe Rodalies Ca-
talunya i de quins mitjans materials, tècnics i humans 
disposa per tal de minorar i compensar els perjudicis 
causats als usuaris quan es produeixen avaries o incidèn-
cies que obliguen a la detenció dels trens?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols d’avaries de Renfe en 
cas de descarrilament
Tram. 314-05781/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8022 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.

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

– Quin són els protocols d’avaries seguits per Renfe 
quan es produeix un accident d’aquestes característiques 
en el servei de rodalia?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforç de la informació als usuaris 
de la línia R4 amb relació al descarrilament 
d’un tren entre les estacions de Vacarisses-
Torreblanca i Castellbell-Monistrol
Tram. 314-05779/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8020 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.

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

– S’ha reforçat la informació als usuaris de la línia R4? 
Com?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per Renfe 
Rodalies de Catalunya per a compensar els 
perjudicis causats als usuaris en cas d’ava-
ries o incidents
Tram. 314-05780/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8021 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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– Quin protocol d’informació segueix Renfe per a infor-
mar al usuaris dels accidents en el servei de rodalia de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris afectats pel des-
carrilament d’un tren a la línia R4 entre les 
estacions de Vacarisses-Torreblanca i Cas-
tellbell-Monistrol
Tram. 314-05784/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8025 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.

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

– Quin ha estat el nombre total d’usuaris afectats?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ferits en el descarrilament d’un 
tren a la línia R4 entre les estacions de Va-
carisses-Torreblanca i Castellbell-Monistrol
Tram. 314-05785/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8026 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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-

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control del funcionament, l’efectivi-
tat i els resultats dels protocols en cas d’ac-
cident en el servei de rodalia de Renfe
Tram. 314-05782/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 8023 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.

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

– Quin és el procediment de control del funcionament, 
efectivitat i resultats dels protocols en cas d’accident en 
el servei de Rodalia de Renfe?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol de Renfe per a informar els 
usuaris dels accidents en el servei de roda-
lia
Tram. 314-05783/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 8024 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el responsable de la informació en els 
casos de descarrilament d’un tren en el ser-
vei de rodalia de Renfe
Tram. 314-05787/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 8028 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.

Dijous 17 han aparegut informacions contradictòries en 
relació amb el restabliment del servei, mentre que un 
conseller del Govern afirma que no es restablirà els ser-
vei fins dissabte a través d’una xarxa social, un respon-
sable de Renfe afirmava que demà divendres el servei es 
podria restablir.

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

– Qui és el responsable de la informació en aquests ca-
sos?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a evitar dis-
funcions en la difusió de la informació amb 
relació als incidents en el servei de rodalia
Tram. 314-05788/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 8029 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.

Aquest descarrilament va provocar diversos ferits lleus.

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

– S’ha interessat el Govern per l’evolució de l’estat 
d’aquests ferits?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació de la informació emesa 
per diferents canals amb relació al restabli-
ment del servei després del descarrilament 
d’un tren a la línia R4
Tram. 314-05786/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8027 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

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.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.

Dijous 17 han aparegut informacions contradictòries en 
relació amb el restabliment del servei, mentre que un 
conseller del Govern afirma que no es restablirà els ser-
vei fins dissabte a través d’una xarxa social, un respon-
sable de Renfe afirmava que demà divendres el servei es 
podria restablir.

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

– Com coordina el Govern la informació que emet per 
diferents canals?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de les obres de la depura-
dora d’aigües residuals i de la xarxa de col-
lectors de la urbanització Mas de Plata, a 
Cabra del Camp (Alt Camp)
Tram. 314-05790/09

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8031 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, portaveu adjunt, Núria Segú Ferré, 
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.

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

– Quin és el calendari detallat de les obres de la depura-
dora i de la xarxa de col·lectors de la urbanització Mas de 
Plata que ha de beneficiar als municipis de la Cabra del 
Camp i del Pla de Santa Maria?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Xavier Sabaté i Ibarz Núria Segú Ferré
Portaveu adjunt del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el model d’atribucions i funcions que 
preveu encarregar a les delegacions territo-
rials
Tram. 314-05791/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8032 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre les dele-
gacions territorials del Govern, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Les delegacions territorials del Govern han d’optimitzar 
al màxim l’estructura territorial de l’Administració de la 
Generalitat per donar suport als diferents departaments 
que actuen sobre el mateix territori i per exercir les fun-
cions de representació, coordinació o informació que 
corresponen als seus representants i aquelles que expres-
sament el encarregui el Govern.

El passat dimecres 16 de març va descarrilar un tren de 
la R4 de Rodalies entre les estacions de Vacarisses-Tor-
reblanca i Castellbell-Monistrol.

Dijous 17 han aparegut informacions contradictòries en 
relació amb el restabliment del servei, mentre que un 
conseller del Govern afirma que no es restablirà els ser-
vei fins dissabte a través d’una xarxa social, un respon-
sable de Renfe afirmava que demà divendres el servei es 
podria restablir.

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

– Quines mesures preveu adoptar el Govern per evitar 
aquestes disfuncions en la difusió de la informació?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució de les obres de la depura-
dora d’aigües residuals i de la xarxa de col-
lectors de la urbanització Mas de Plata, a 
Cabra del Camp (Alt Camp)
Tram. 314-05789/09

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8030 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, portaveu adjunt, Núria Segú Ferré, 
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.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
l’execució de les obres de la depuradora i la xarxa de col-
lectors de la urbanització Mas de Plata que ha de bene-
ficiar als municipis de la Cabra del Camps i el Pla de 
Santamaria?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Xavier Sabaté i Ibarz Núria Segú Ferré
Portaveu adjunt del GP SOC Diputada del GP SOC



29 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 45

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nomenaments amb relació als ser-
veis territorials corresponents a cada dele-
gació del Govern
Tram. 314-05793/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8034 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre les dele-
gacions territorials del Govern, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Les delegacions territorials del Govern han d’optimit-
zar al màxim l’estructura territorial de l’Administració 
de la Generalitat per donar suport als diferents departa-
ments que actuen sobre el mateix territori i per exercir 
les funcions de representació, coordinació o informació 
que corresponen als seus represen-tants i aquelles que 
expressament el encarregui el Govern.

Les delegacions territorials del Govern propicien, a més, 
l’optimització dels recursos i dels processos administra-
tius, la descentralització necessària per a l’equilibri terri-
torial i exemplifiquen i representen també la voluntat del 
Govern de reconèixer les realitats territorials existents.

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

– Nomenarà el Govern per mitjà dels departaments res-
pectius els serveis territorials corresponents a cada dele-
gació governamental? Quins? Quins no?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nomenament dels coordinadors 
territorials corresponents a cada delegació 
del Govern
Tram. 314-05794/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8035 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 

Les delegacions territorials del Govern propicien, a més, 
l’optimització dels recursos i dels processos administra-
tius, la descentralització necessària per a l’equilibri terri-
torial i exemplifiquen i representen també la voluntat del 
Govern de reconèixer les realitats territorials existents.

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

– Quin model d’atribucions i funcions té previst encarre-
gar el Govern a les delegacions territorials?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació i el lideratge per part 
de les delegacions territorials de l’actuació 
dels serveis territorials dels departaments
Tram. 314-05792/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8033 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre les dele-
gacions territorials del Govern, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Les delegacions territorials del Govern han d’optimit-
zar al màxim l’estructura territorial de l’Administració 
de la Generalitat per donar suport als diferents departa-
ments que actuen sobre el mateix territori i per exercir 
les funcions de representació, coordinació o informació 
que corresponen als seus represen-tants i aquelles que 
expressament el encarregui el Govern.

Les delegacions territorials del Govern propicien, a més, 
l’optimització dels recursos i dels processos administra-
tius, la descentralització necessària per a l’equilibri terri-
torial i exemplifiquen i representen també la voluntat del 
Govern de reconèixer les realitats territorials existents.

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

– Coordinaran i lideraran les delegacions territorials 
l’actuació dels serveis territorials dels departaments?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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torial i exemplifiquen i representen també la voluntat del 
Govern de reconèixer les realitats territorials existents.

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

– Nomenarà el Govern un delegat o delegada del Govern 
per a l’àrea territorial delimitada per l’Àmbit Funcional 
de Planificació del Penedès aprovat pel Parlament el 14 
de juliol del 2010, formada per les comarques de l’Alt 
Penedès, el Garraf, el Baix Penedès i l’Anoia, excepte 
aquells municipis que optin per seguir adscrits a l’àmbit 
de les comarques centrals, tal com tenen la resta d’àm-
bits funcionals?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la plantilla de la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-05796/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8037 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre la Casa de 
la Generalitat de Perpinyà, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

La Casa de la Generalitat a Perpinyà s’encarrega de 
promoure activitats de dinamització i de cooperació en 
benefici de la llengua i la cultura catalanes i fomentar 
els intercanvis institucionals i socials amb la Catalunya 
Nord i ha estat liderant els treballs de l’Eurodistricte.

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

– Mantindrà el Govern la plantilla existent a la Casa de 
la Generalitat a Perpinyà?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Parlament, presenta la pregunta següent sobre les dele-
gacions territorials del Govern, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Les delegacions territorials del Govern han d’optimit-
zar al màxim l’estructura territorial de l’Administració 
de la Generalitat per donar suport als diferents departa-
ments que actuen sobre el mateix territori i per exercir 
les funcions de representació, coordinació o informació 
que corresponen als seus represen-tants i aquelles que 
expressament el encarregui el Govern.

Les delegacions territorials del Govern propicien, a més, 
l’optimització dels recursos i dels processos administra-
tius, la descentralització necessària per a l’equilibri terri-
torial i exemplifiquen i representen també la voluntat del 
Govern de reconèixer les realitats territorials existents.

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

– Nomenarà el Govern per mitjà dels departaments res-
pectius els coordinadors i coordinadores territorials, 
entre els quals els de Joventut i l’Institut Català de les 
Dones, d’Esports o del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
corresponents a cada delegació governamental? Quins? 
Quins no?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nomenament d’un delegat o dele-
gada del Govern per a l’àmbit funcional de 
planificació del Penedès
Tram. 314-05795/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre les dele-
gacions territorials del Govern, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Les delegacions territorials del Govern han d’optimit-
zar al màxim l’estructura territorial de l’Administració 
de la Generalitat per donar suport als diferents departa-
ments que actuen sobre el mateix territori i per exercir 
les funcions de representació, coordinació o informació 
que corresponen als seus represen-tants i aquelles que 
expressament el encarregui el Govern.

Les delegacions territorials del Govern propicien, a més, 
l’optimització dels recursos i dels processos administra-
tius, la descentralització necessària per a l’equilibri terri-
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– En quin estat es troben els treballs per a l’Eurodis-
tricte, que ha de desenvolupar i fomentar la cooperació 
transfronterera entre els seus membres amb l’objectiu de 
reforçar la cohesió econòmica i social i el desenvolupa-
ment sostenible i ecològic del territori, que abraça la Ca-
talunya Nord i la demarcació de Girona?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes i les col·laboracions pre-
vistes amb relació al Pla d’actuació anual 
2011 de la Representació de la Generalitat 
a l’Alguer
Tram. 314-05799/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8040 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre la repre-
sentació de la Generalitat a l’Alguer per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

La Representació de la Generalitat a l’Alguer té, entre 
d’altres funcions, col·laborar amb l’Ajuntament de l’Al-
guer en el suport a la difusió i a l’ensenyament de la llen-
gua catalana en la seva modalitat algueresa i les que es 
detallin en un pla d’actuació conjunta amb l’Ajuntament 
de l’Alguer, de caràcter anual, en virtut del conveni de 
col·laboració vigent.

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

– Quins són els projectes i col·laboracions previstos en 
el Pla d’actuació anual 2011 de la Representació de la 
Generalitat a l’Alguer?

– Quin és el personal previst que ha de dur a terme els 
projectes i col·laboracions previstos en el Pla d’actuació 
anual 2011 de la Representació de la Generalitat a l’Al-
guer?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats previstes a la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-05797/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8038 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre la Casa de 
la Generalitat de Perpinyà, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

La Casa de la Generalitat a Perpinyà s’encarrega de 
promoure activitats de dinamització i de cooperació en 
benefici de la llengua i la cultura catalanes i fomentar 
els intercanvis institucionals i socials amb la Catalunya 
Nord i ha estat liderant els treballs de l’Eurodistricte.

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

– Quines són les activitats previstes a la Casa de la Gene-
ralitat a Perpinyà per als pròxims mesos?

Palau del Parlament, 17 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat dels treballs de l’Eurodistricte
Tram. 314-05798/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre la Casa de 
la Generalitat de Perpinyà, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

La Casa de la Generalitat a Perpinyà s’encarrega de 
promoure activitats de dinamització i de cooperació en 
benefici de la llengua i la cultura catalanes i fomentar 
els intercanvis institucionals i socials amb la Catalunya 
Nord i ha estat liderant els treballs de l’Eurodistricte.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 
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gunta al director general en funcions de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), per tal que 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

En quin estat es troba el conveni amb l’Aragó sobre les 
emissions de TVC a la Franja de Ponent?

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Marta Alòs i Lòpez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al director general en funcions de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió so-
bre les audiències de Catalunya Ràdio
Tram. 312-00003/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 8164 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs, Diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 173 
del Reglament del Parlament, formula la següent pre-
gunta al director general en funcions de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i director de 
Catalunya Ràdio, per tal que sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Quina és la valoració de les audiències de Catalunya Rà-
dio?

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Marta Alòs i Lòpez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al director general en funcions de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió so-
bre la garantia del pluralisme informatiu
Tram. 312-00004/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 8172 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al director general en funcions de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió so-
bre l’impacte de la limitació de la presència 
de publicitat en la ràdio pública
Tram. 312-00001/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 8162 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs, Diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 173 
del Reglament del Parlament, formula la següent pre-
gunta al Director General en funcions de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i director de 
Catalunya Ràdio, per tal que sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

– Quin és l’impacte de la limitació de la presència de 
publicitat a la ràdio pública?

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Marta Alòs i Lòpez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al director general en funcions de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió so-
bre el conveni amb l’Aragó sobre les emis-
sions de Televisió de Catalunya a la Franja 
de Ponent
Tram. 312-00002/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 8163 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs, Diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 173 
del Reglament del Parlament, formula la següent pre-
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Pregunta al director general en funcions de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió so-
bre la repercussió de les retallades pressu-
postàries en la dinàmica de la Corporació 
i en les indústries audiovisuals amb què té 
vinculació
Tram. 312-00006/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 8174 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 
director general de la CCMA per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Com repercuteixen les «retallades» del pressupost en 
la dinàmica de la CCMA i en les indústries audiovisuals 
amb les que està vinculada?

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al director general en funcions de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als a respondre oralment en comissió sobre 
la situació de la publicitat en la Corporació
Tram. 312-00007/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 8175 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 
director general de la CCMA per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– En quina situació es troba la publicitat a la CCMA (in-
gressos, percentatges...)?

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

director general de la CCMA per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Com pensa la CCMA garantir el pluralisme informatiu 
dels seus mitjans?

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al director general en funcions 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre l’observança del pluralisme en els 
mitjans de comunicació durant el primer tri-
mestre del 2011
Tram. 312-00005/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 8173 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 
director general de la CCMA per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quina valoració fan els organismes rectors de la 
CCMA respecte l’observança del pluralisme en els mit-
jans de comunicació durant aquest primer trimestre del 
2011?

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC
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– Com tenen previst aplicar a la CCMA i a les seves em-
preses dependents la reducció de despesa pressupostària 
anunciada pel govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 18 de març de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la previsió relativa a la Champions Le-
ague per a les temporades 2012-2015
Tram. 322-00002/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 8165 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs, Diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 173 
del Reglament del Parlament, formula la següent pre-
gunta al President del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), per tal 
que sigui resposta oralment davant la Comissió.

Quin és la previsió sobre «la Champions» per a les tem-
porades 2012-2015?

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Marta Alòs i Lòpez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la posada en funcionament del canal 
Esport3
Tram. 322-00003/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 8166 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs, Diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 173 

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre els 
projectes d’estructuració i la planificació
Tram. 313-00001/09

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8105 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent sobre el 
futur de la CCMA, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quins projectes d’estructuració te previstos la CCMA 
per afrontar l’actual situació i quina és la planificació per 
als propers anys?

Palau del Parlament, 18 de març de 2011

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’aplicació de la retallada pressupos-
tària a la Corporació i a les empreses que en 
depenen
Tram. 322-00001/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 8125 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Laia Ortiz Castellví, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el tancament econòmic de l’exercici 
del 2010 i les previsions per al 2011
Tram. 322-00005/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 8171 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Santiago Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les previsions del Consell de Govern pel 
que fa al tancament econòmic de l’exercici 2010 i les pre-
visions pel 2011?

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Santiago Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre la difusió per altres canals de productes 
de qualitat produïts per Televisió de Cata-
lunya
Tram. 323-00001/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 8167 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs, Diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 173 
del Reglament del Parlament, formula la següent pre-
gunta a la directora de Televisió de Catalunya (TVC), 
per tal que sigui resposta oralment davant la Comissió.

Recentment TV3 ha estrenat Ermessenda, la minisèrie 
històrica sobre la dona més poderosa de la història de 
Catalunya. Aquesta producció se suma a d’altres inicia-
tives de la nostra televisió pública que han contribuït de 

del Reglament del Parlament, formula la següent pre-
gunta al President del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), per tal 
que sigui resposta oralment davant la Comissió.

Quina valoració fa sobre la posada en funcionament del 
canal Esports3?

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Marta Alòs i Lòpez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures per a garantir el plura-
lisme, la igualtat i la neutralitat política dels 
mitjans de comunicació de la Corporació en 
les eleccions municipals
Tram. 322-00004/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 8170 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Santiago Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines mesures ha adoptat o té previst adoptar el Con-
sell de Govern per tal de garantir l’aplicació dels prin-
cipis de pluralisme, igualtat i neutralitat política pels 
mitjans de comunicació de la Generalitat de Catalunya 
davant la propera convocatòria d’eleccions municipals?

Palau del Parlament, 21 de març de 2011

Santiago Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC
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gunta a la directora de Televisió de Catalunya (TVC), 
per tal que sigui resposta oralment davant la Comissió.

Quina és la valoració del Canal 33?

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Marta Alòs i Lòpez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta la directora de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la consideració dels presentadors de Zona 
Champions respecte a la classificació del 
Futbol Club Barcelona i del Real Madrid per 
als quarts de final de la Champions League
Tram. 323-00004/09

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 8176 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, Portaveu del Subgrup Parlamentari 
Ciutadans, d’acord amb el previst a l’article 173 del Re-
glament de la Cambra, presenta la següent pregunta per 
tal que sigui substanciada oralment per la Directora de la 
Televisió de Catalunya que compareix a la Comissió de 
Control d’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

Interessa saber a aquest Diputat i al seu Subgrup Parla-
mentari:

– Per quins motius els presentadors de Zona Champi-
ons van considerar que el FC Barcelona es clasificava a 
quarts de final de la Champions League en representa-
ció de Catalunya i el R. Madrid ho feia en representació 
d’Espanya?

Palau del Parlament, 22 de març de 2009

Albert Rivera Díaz
Portaveu del Subgrup C’s

manera rellevant a donar a conèixer a les catalanes i als 
catalans episodis de la història del nostre país poc cone-
guts pel gran públic.

Quines possibilitats existeixen que productes d’aques-
ta notable qualitat, puguin tenir difusió més enllà de la 
seva emissió a la nostra televisió?

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Marta Alòs i Lòpez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre les audiències del gener i el febrer del 
2011
Tram. 323-00002/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 8168 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs, Diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 173 
del Reglament del Parlament, formula la següent pre-
gunta a la directora de Televisió de Catalunya (TVC), 
per tal que sigui resposta oralment davant la Comissió.

Com valora les audiències dels mesos de gener i febrer 
de 2011?

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Marta Alòs i Lòpez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre el Canal 33
Tram. 323-00003/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 8169 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs, Diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 173 
del Reglament del Parlament, formula la següent pre-
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La pregunta que en aquest cas s’inadmet és: 

– Quantes denúncies han entrat a l’Oficina Antifrau des 
del 21 de gener?

Aquesta pregunta no pot ser inadmesa per part de la 
Mesa del Parlament, perquè no està realitzada en interès 
privat exclusiu de qui les formula o de qualsevol persona 
singularitzada, no constitueix una consulta de caràcter 
estrictament jurídic, ni conté expressions ofensives per a 
la dignitat de les persones o que en menystenen els drets, 
i per tant no incompleix l’article 141 del Reglament del 
Parlament.

És important tenir en compte el dret fonamental dels 
diputats i diputades a sol·licitar informació, emparat a 
l’article 23 de la Constitució espanyola i que forma part 
essencial de la condició de parlamentari, així com la 
funció inherent a la Mesa del Parlament de garantir la no 
vulneració d’aquest dret fonamental.

L’obstaculització de la tramitació d’una determinada 
pregunta suposa l’emissió d’un judici d’oportunitat que 
no entra dins les funcions de la Mesa de qualificació i ad-
missió a tràmit de documents. El mateix Tribunal Cons-
titucional ha reiterat que «Les meses no poden emetre 
judicis d’oportunitat en qualificar documents.» Per tant, 
no poden actuar de filtre o d’obstacle o d’impediment per 
a la tramitació d’una pregunta.

En cas de col·lisió entre el dret d’accés a la informació 
per part dels diputats i diputades, i altres drets constitu-
cionals, és l’autoritat requerida qui haurà de determinar 
les mesures de protecció, per bé que la vulneració de 
drets no es donaria per la simple tramitació de la iniciati-
va parlamentària si no, en el seu cas, per la resposta que 
l’autoritat requerida donés.

Així doncs, la pregunta sobre l’Oficina Antifrau 314-
00778/09 ha de ser admesa a tràmit per la Mesa del Par-
lament, i en el seu cas, serà el Govern qui al·legui els 
articles de la Llei de l’Oficina Antifrau per determinar si 
pot o no contestar-la i com.

D’altra banda, els articles citats de la Llei de l’Oficina 
Antifrau en cap cas neguen la possibilitat de què el di-
putat faci preguntes al Govern sobre la seva actuació en 
relació a aquesta Oficina, si no que estableix les formes 
per les quals l’Oficina Antifrau es relaciona amb el Par-
lament, sense que aquestes formes de relació tinguin ca-
ràcter excloent.

Inadmetre aquesta pregunta en base als articles citats de 
la Llei de l’Oficina Antifrau, portaria a l’il·lògic de no 
poder admetre cap pregunta al Govern sobre l’Oficina 
Antifrau, ni sobre cap altre organisme la intervenció al 
Parlament del qual estigui expressament regulada per 
una Llei específica.

A tot això cal afegir que la Mesa va contra els seus pro-
pis actes amb aquesta inadmissió, per bé que la passa-
da legislatura va admetre a tràmit preguntes al Govern 
realitzades i relacionades amb l’Oficina Antifrau, totes 
degudament contestades pel Govern (expedients 314-
28374/08 i 314-33931/08).

Per tot el que s’ha exposat,

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de reconsideració de la Mesa so-
bre la revocacio de l’admissió a tràmit d’una 
pregunta per escrit
Reg. 7524

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa l’art. 30 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya, sol·licita la reconsideració de la Mesa en relació 
a l’acord adoptat per la mateixa el dia 10 de març de 2011 
de deixar sense efecte l’admissió a tràmit de la Pregunta 
al Govern sobre la quantitat de denuncies realitzades a 
l’Oficina Antifrau (tram. 314-00778/09) en base als se-
güents 

Fonaments jurídics

Primer. Antecedents

El dia 2 de febrer de 2011, la portaveu del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya va pre-
sentar una pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantitat de denuncies realitzades a l’Oficina 
Antifrau.

Aquesta iniciativa fou admesa a tràmit per la Mesa del 
Parlament el dia 8 de febrer, i es va publicar el dia 15 del 
mateix mes.

El dia 4 de març el Govern va presentar sol·licitud de 
pròrroga per a la presentació de la resposta i el dia 10 de 
març la Mesa va procedir d’ofici a inadmetre a tràmit la 
iniciativa en base als articles 12 i 13 de la Llei 7/2009, 
del 13 de maig, de modificació de la Llei 14/2008, del 
5 de novembre de l’Oficina Antifrau de Catalunya, en 
relació amb els articles 21.4 i 22 de la citada llei.

Segon. Infracció de l’article 141  
del Reglament del Parlament  
i vulneració del dret d’accés  
a la informació dels diputats  
i diputades

L’article 141.3 del Reglament del Parlament estableix de 
forma taxativa les causes d’inadmissió a tràmit de les 
preguntes al Govern.

No es poden incloure causes d’inadmissió que no esti-
guin expressament previstes a aquest article 141 del Re-
glament, per bé que el seu apartat 4 estableix que «La 
Mesa qualifica l’escrit i admet la pregunta si s’ajusta al 
que estableix aquest article», per tant sempre que la pre-
gunta s’ajusti a aquest article, la Mesa ha d’admetre la 
pregunta.
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No es poden incloure causes d’inadmissió que no esti-
guin expressament previstes a aquest article 141 del Re-
glament, per bé que el seu apartat 4 estableix que «La 
Mesa qualifica l’escrit i admet la pregunta si s’ajusta al 
que estableix aquest article», per tant sempre que la pre-
gunta s’ajusti a aquest article, la Mesa ha d’admetre la 
pregunta.

La pregunta que en aquest cas s’inadmet és:

– Com pensa el Govern resoldre l’abordatge dels temes 
pendents de l’Oficina Antifrau sense demora en absència 
del seu director i d’una persona substituta?

Aquesta pregunta no pot ser inadmesa per part de la 
Mesa del Parlament, perquè no està realitzada en interès 
privat exclusiu de qui les formula o de qualsevol persona 
singularitzada, no constitueix una consulta de caràcter 
estrictament jurídic, ni conté expressions ofensives per a 
la dignitat de les persones o que en menystenen els drets, 
i per tant no incompleix l’article 141 del Reglament del 
Parlament.

És important tenir en compte el dret fonamental dels 
diputats i diputades a sol·licitar informació, emparat a 
l’article 23 de la Constitució espanyola i que forma part 
essencial de la condició de parlamentari, així com la 
funció inherent a la Mesa del Parlament de garantir la no 
vulneració d’aquest dret fonamental.

L’obstaculització de la tramitació d’una determinada 
pregunta suposa l’emissió d’un judici d’oportunitat que 
no entra dins les funcions de la Mesa de qualificació i ad-
missió a tràmit de documents. El mateix Tribunal Cons-
titucional ha reiterat que «Les meses no poden emetre 
judicis d’oportunitat en qualificar documents.» Per tant, 
no poden actuar de filtre o d’obstacle o d’impediment per 
a la tramitació d’una pregunta.

En cas de col·lisió entre el dret d’accés a la informació 
per part dels diputats i diputades, i altres drets constitu-
cionals, és l’autoritat requerida qui haurà de determinar 
les mesures de protecció, per bé que la vulneració de 
drets no es donaria per la simple tramitació de la iniciati-
va parlamentària si no, en el seu cas, per la resposta que 
l’autoritat requerida donés.

Així doncs, la pregunta sobre l’Oficina Antifrau 314-
00779/09 ha de ser admesa a tràmit per la Mesa del Par-
lament, i en el seu cas, serà el Govern qui al·legui els 
articles de la Llei de l’Oficina Antifrau per determinar si 
pot o no contestar-la i com.

D’altra banda, els articles citats de la Llei de l’Oficina 
Antifrau en cap cas neguen la possibilitat de què el di-
putat faci preguntes al Govern sobre la seva actuació en 
relació a aquesta Oficina, si no que estableix les formes 
per les quals l’Oficina Antifrau es relaciona amb el Par-
lament, sense que aquestes formes de relació tinguin ca-
ràcter excloent.

Inadmetre aquesta pregunta en base als articles citats de 
la Llei de l’Oficina Antifrau, portaria a l’il·lògic de no 
poder admetre cap pregunta al Govern sobre l’Oficina 
Antifrau, ni sobre cap altre organisme la intervenció al 
Parlament del qual estigui expressament regulada per 
una Llei específica.

Sol·licita

1. La reconsideració de l’acord de revocació de l’admis-
sió a tràmit de la Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la quantitat de denúncies realitzades a l’Ofici-
na Antifrau, per tal que aquesta pugui continuar la seva 
tramitació d’acord amb allò previst a l’article 141 i 144 
del Reglament del Parlament.

2. D’acord amb l’article 30.2 del Reglament del Parla-
ment es suspengui aquesta revocació fins que la Mesa del 
Parlament atengui la present petició.

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
G.P. d’ERC

Sol·licitud de reconsideració de la Mesa so-
bre la revocacio de l’admissió a tràmit d’una 
pregunta per escrit
Reg. 7525

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa l’art. 30 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya, sol·licita la reconsideració de la Mesa en relació 
a l’acord adoptat per la mateixa el dia 10 de març de 2011 
de deixar sense efecte l’admissió a tràmit de la Pregunta 
al Govern sobre l’abordatge dels temes pendents de l’Ofi-
cina Antifrau (Tram. 314-00779/09) en base als següents

Fonaments jurídics

Primer. Antecedents

El dia 2 de febrer de 2011, la portaveu del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya va pre-
sentar una pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’abordatge dels temes pendents de l’Oficina Antifrau

Aquesta iniciativa fou admesa a tràmit per la Mesa del 
Parlament el dia 8 de febrer, i es va publicar el dia 15 del 
mateix mes.

El dia 4 de març el Govern va presentar sol·licitud de 
pròrroga per a la presentació de la resposta i el dia 10 de 
març la Mesa va procedir d’ofici a inadmetre a tràmit la 
iniciativa en base als articles 12 i 13 de la Llei 7/2009, 
del 13 de maig, de modificació de la Llei 14/2008, del 
5 de novembre de l’Oficina Antifrau de Catalunya, en 
relació amb els articles 21.4 i 22 de la citada llei.

Segon. Infracció de l’article 141 del Reglament del Par-
lament i vulneració del dret d’accés a la informació dels 
diputats i diputades.

L’article 141.3 del Reglament del Parlament estableix de 
forma taxativa les causes d’inadmissió a tràmit de les 
preguntes al Govern.
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escrit sobre l’abordatge dels temes pendents de l’Oficina 
Antifrau, per tal que aquesta pugui continuar la seva tra-
mitació d’acord amb allò previst a l’article 141 i 144 del 
Reglament del Parlament.

2. D’acord amb l’article 30.2 del Reglament del Parla-
ment es suspengui aquesta revocació fins que la Mesa del 
Parlament atengui la present petició.

Palau del Parlament, 15 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
G.P. d’ERC

A tot això cal afegir que la Mesa va contra els seus pro-
pis actes amb aquesta inadmissió, per bé que la passa-
da legislatura va admetre a tràmit preguntes al Govern 
realitzades i relacionades amb l’Oficina Antifrau, totes 
degudament contestades pel Govern (expedients 314-
28374/08 i 314-33931/08).

Per tot el que s’ha exposat,

Sol·licita

1. La reconsideració de l’acord de revocació de l’admis-
sió a tràmit de la Pregunta al Govern a respondre per 
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds, valoracions i prestacions atorgades amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 311-00396/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució del cost d’inversió en data del 31 de desembre de 2010 amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 311-00397/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions per al desplegament el 2011 de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 311-00398/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la figura de l’assistent personal
	Tram. 311-00399/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les restriccions de personal en els centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	Tram. 311-00403/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat de no aplicar restriccions en matèria de personal als centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	Tram. 311-00404/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el seu coneixement de la situació de Derbi
	Tram. 311-00408/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat que Ossa traslladi la producció fora de Catalunya
	Tram. 311-00409/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el seu coneixement de la situació de Cacaolat
	Tram. 311-00410/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans que poden posar en perill la producció de Sharp
	Tram. 311-00411/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la deslocalització de Derbi
	Tram. 311-00412/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a evitar el tancament de Cacaolat
	Tram. 311-00413/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a evitar el tancament de la línia de producció de Sharp
	Tram. 311-00414/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ajuts per a reactivar el sector de la motocicleta
	Tram. 311-00415/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions estratègiques en el sector de la motocicleta
	Tram. 311-00416/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retallada pressupostària a les actuacions de suport al sector de la motocicleta
	Tram. 311-00417/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions dutes a terme per a evitar la deslocalització de Derbi
	Tram. 311-00418/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la deslocalització de 
la fàbrica de Derbi de Martorelles (Vallès Oriental)
	Tram. 311-00419/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes amb l’empresa matriu per a evitar la deslocalització de la fàbrica de Derbi
	Tram. 311-00420/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a garantir la recol·locació dels treballadors afectats per la deslocalització de la fàbrica de Derbi
	Tram. 311-00421/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectes en les indústries proveïdores de la fàbrica de Derbi de Martorelles (Vallès Oriental) arran de la seva deslocalització
	Tram. 311-00422/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions de la Secretaria General de l’Esport davant del Consell Superior d’Esports per a evitar les actuacions hostils amb relació a la representació internacional de les seleccions catalanes
	Tram. 311-00423/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el full de ruta per al reconeixement internacional de les seleccions esportives catalanes
	Tram. 311-00424/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el suport a la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes
	Tram. 311-00425/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista de places de personal del sector públic de les quals cal prescindir segons la vicepresidenta del Govern
	Tram. 311-00434/09
	Anunci





	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació dels expedients pendents de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	Tram. 314-00779/09
	Revisió de l’acord d’inadmissió a tràmit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del catàleg de fauna protegida
	Tram. 314-05416/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb relació al Pla de la conca del Segre
	Tram. 314-05417/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions de la secretària d’Administració i Funció Pública relatives a l’excés de funcionaris que fan tasques burocràtiques
	Tram. 314-05418/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució de les obres de l’Hospital Transfronterer de Puigcerdà (Cerdanya)
	Tram. 314-05419/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la construcció de l’Hospital Transfronterer de Puigcerdà (Cerdanya)
	Tram. 314-05420/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organigrama de les regions sanitàries, els sectors, les empreses públiques i els consorcis
	Tram. 314-05421/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organigrama de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-05422/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no cobrir la plaça de director o directora territorial de Salut de l’Alt Pirineu i Aran
	Tram. 314-05423/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no cobrir la plaça de director o directora territorial de Salut de les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-05424/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema sanitari de l’Alt Pirineu i l’Aran
	Tram. 314-05425/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a l’acumulació de funcions entre els hospitals de Bellvitge i de Viladecans
	Tram. 314-05426/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els organigrames i els pressupostos dels hospitals de Viladecans i de Bellvitge
	Tram. 314-05427/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions d’inversió per al nou hospital de Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 314-05428/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació dels expedients pendents de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	Tram. 314-05429/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç del transport sanitari durant la Setmana Santa i l’estiu
	Tram. 314-05430/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de la reducció pressupostària en el transport sanitari
	Tram. 314-05431/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a les obres de construcció d’un consultori mèdic a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
	Tram. 314-05432/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els menors amb mesura de protecció de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència
	Tram. 314-05433/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors amb mesures de protecció en la família pròpia
	Tram. 314-05434/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors en acolliment en família extensa
	Tram. 314-05435/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors en acolliment en família aliena
	Tram. 314-05436/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors en acolliment en família preadoptiva
	Tram. 314-05437/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors en centres d’acolliment
	Tram. 314-05438/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors en centres residencials d’acció educativa
	Tram. 314-05439/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de joves en pisos assistits
	Tram. 314-05440/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers en centres d’acolliment
	Tram. 314-05441/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers acollits en centres residencials
	Tram. 314-05442/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers acollits en centres d’inserció sociolaboral
	Tram. 314-05443/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de joves estrangers en pisos assistits
	Tram. 314-05444/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de nois magribins atesos amb recursos de la xarxa ordinària de protecció
	Tram. 314-05445/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nois estrangers sense referents familiars
	Tram. 314-05446/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les trucades ateses per la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil
	Tram. 314-05447/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de protecció oberts per la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil
	Tram. 314-05448/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els joves acollits a l’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats
	Tram. 314-05449/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de pantalles acústiques i elements de protecció a l’autopista C-58, al pas per Badia del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 314-05450/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament dels membres de l’Assemblea General del Consorci d’Aigües de Tarragona
	Tram. 314-05451/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa relativa a la seu de la delegació del Govern al Regne Unit el 2010
	Tram. 314-05452/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal de la delegació del Govern al Regne Unit i sobre la despesa relativa a aquest personal el 2010
	Tram. 314-05453/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats de la delegació del Govern al Regne Unit el 2010
	Tram. 314-05454/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de manteniment, reestructuració o tancament de la delegació del Govern al Regne Unit
	Tram. 314-05455/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa relativa a la seu de la delegació del Govern a França el 2010
	Tram. 314-05456/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal de la delegació del Govern a França i sobre la despesa relativa a aquest personal el 2010
	Tram. 314-05457/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats de la delegació del Govern a França el 2010
	Tram. 314-05458/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de manteniment, reestructuració o tancament de la delegació del Govern a França
	Tram. 314-05459/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa relativa a la seu de la delegació del Govern a Alemanya el 2010
	Tram. 314-05460/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal de la delegació del Govern a Alemanya i sobre la despesa relativa a aquest personal el 2010
	Tram. 314-05461/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats de la delegació del Govern a Alemanya el 2010
	Tram. 314-05462/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de manteniment, reestructuració o tancament de la delegació del Govern a Alemanya
	Tram. 314-05463/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa relativa a la seu de la delegació del Govern a l’Argentina el 2010
	Tram. 314-05464/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal de la delegació del Govern a l’Argentina i sobre la despesa relativa a aquest personal el 2010
	Tram. 314-05465/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats de la delegació del Govern a l’Argentina el 2010
	Tram. 314-05466/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de manteniment, reestructuració o tancament de la delegació del Govern a l’Argentina
	Tram. 314-05467/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa relativa a la seu de la delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica el 2010
	Tram. 314-05468/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal de la delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica i sobre la despesa relativa a aquest personal el 2010
	Tram. 314-05469/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats de la delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica el 2010
	Tram. 314-05470/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de manteniment, reestructuració o tancament de la delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica
	Tram. 314-05471/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura de delegacions de la Generalitat a l’exterior
	Tram. 314-05472/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització de l’agenda d’activitats de la delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica
	Tram. 314-05473/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament de la Presidència
	Tram. 314-05474/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb contracte laboral temporal del Departament de la Presidència
	Tram. 314-05475/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament de Governació i Relacions Institucionals
	Tram. 314-05476/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb contracte laboral temporal del Departament de Vicepresidència i del Departament de Governació i Relacions Institucionals
	Tram. 314-05477/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament d’Economia i Coneixement
	Tram. 314-05478/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb contracte laboral temporal del Departament d’Economia i Coneixement
	Tram. 314-05479/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament de Salut
	Tram. 314-05480/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb contracte laboral temporal del Departament de Salut
	Tram. 314-05481/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament de Territori i Sostenibilitat
	Tram. 314-05482/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb contracte laboral temporal del Departament de Territori i Sostenibilitat
	Tram. 314-05483/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 314-05484/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb contracte laboral temporal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 314-05485/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament d’Empresa i Ocupació
	Tram. 314-05486/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb contracte laboral temporal del Departament d’Empresa i Ocupació
	Tram. 314-05487/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament d’Ensenyament
	Tram. 314-05488/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb contracte laboral temporal del Departament d’Ensenyament
	Tram. 314-05489/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament d’Interior
	Tram. 314-05490/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb contracte laboral temporal del Departament d’Interior
	Tram. 314-05491/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament de Cultura
	Tram. 314-05492/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb contracte laboral temporal del Departament de Cultura
	Tram. 314-05493/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament de Benestar Social i Família
	Tram. 314-05494/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb contracte laboral temporal del Departament de Benestar Social i Família
	Tram. 314-05495/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris de carrera i interins del Departament de Justícia
	Tram. 314-05496/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors amb contracte laboral indefinit i amb contracte laboral temporal del Departament de Justícia
	Tram. 314-05497/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències en el Departament de la Presidència del replantejament de llocs de treball que proposa la secretària general de la Funció Pública
	Tram. 314-05498/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències en el Departament de Governació i Relacions Institucionals del replantejament de llocs de treball que proposa la secretària general de la Funció Pública
	Tram. 314-05499/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències en el Departament d’Economia i Coneixement del replantejament de llocs de treball que proposa la secretària general de la Funció Pública
	Tram. 314-05500/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències en el Departament de Salut del replantejament de llocs de treball que proposa la secretària general de la Funció Pública
	Tram. 314-05501/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobres les conseqüències en el Departament de Territori i Sostenibilitat del replantejament de llocs de treball que proposa la secretària general de la Funció Pública
	Tram. 314-05502/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències en el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural del replantejament de llocs de treball que proposa la secretària general 
de la Funció Pública
	Tram. 314-05503/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències en el Departament d’Empresa i Ocupació del replantejament de llocs de treball que proposa la secretària general de la Funció Pública
	Tram. 314-05504/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències en el Departament d’Ensenyament del replantejament de llocs de treball que proposa la secretària general 
de la Funció Pública
	Tram. 314-05505/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències en el Departament d’Interior del replantejament de llocs de treball que proposa la secretària general de la Funció Pública
	Tram. 314-05506/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències en el Departament de Cultura del replantejament de llocs de treball que proposa la secretària general de la Funció Pública
	Tram. 314-05507/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències en el Departament de Benestar Social i Família del replantejament de llocs de treball que proposa la secretària general de la Funció Pública
	Tram. 314-05508/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències en el Departament de Justícia del replantejament de llocs de treball que proposa la secretària general de la Funció Pública
	Tram. 314-05509/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negociació amb els representants dels empleats públics afectats pels canvis plantejats per la secretària general de la Funció Pública
	Tram. 314-05510/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses amb participació pública majoritària que vol reconduir
	Tram. 314-05511/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de coordinació de programes o campanyes de difusió i actuació conjunta de les organitzacions no governamentals i altres moviments solidaris de Lleida
	Tram. 314-05512/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques d’immigració i d’acollida que s’han d’incloure en el «bonisme»
	Tram. 314-05513/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Consell Executiu del 15 de març de 2011
	Tram. 314-05514/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de l’excés de funcionaris al Departament de Salut
	Tram. 314-05515/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de l’excés de funcionaris al Departament de Territori i Sostenibilitat
	Tram. 314-05516/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de l’excés de funcionaris al Departament de Justícia
	Tram. 314-05517/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de l’excés de funcionaris al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 314-05518/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de l’excés de funcionaris al Departament d’Interior
	Tram. 314-05519/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de l’excés de funcionaris al Departament d’Economia i Coneixement
	Tram. 314-05520/09
	Formulació
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