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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben un ajut en compliment de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a Barcelo-
na i sobre les llistes d’espera
Tram. 314-00099/09
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ajuts concedits a Barcelona en compliment de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència del 2007 
ençà
Tram. 314-00100/09
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds de valoració de plans individuals d’atenció en 
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència, del 2007 ençà
Tram. 314-00102/09
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a l’Associació de Joves Dirigents Catalans del 
2008 ençà
Tram. 314-00485/09
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
direcció de la Casa de la Generalitat a Perpinyà
Tram. 314-00498/09
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer i les atribuci-
ons de la Casa de la Generalitat a Perpinyà
Tram. 314-00499/09
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la modificació dels noms dels departaments
Tram. 314-00517/09
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mobiliari comprat pel Departament de la Presidència des-
prés de la reestructuració
Tram. 314-00518/09
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mobiliari comprat pel Departament d’Interior després de la 
reestructuració
Tram. 314-00519/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mobiliari comprat pel Departament d’Economia i Coneixe-
ment després de la reestructuració
Tram. 314-00520/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mobiliari comprat pel Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals després de la reestructuració
Tram. 314-00521/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mobiliari comprat pel Departament de Territori i Sostenibili-
tat després de la reestructuració
Tram. 314-00522/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mobiliari comprat pel Departament de Justícia després de la 
reestructuració
Tram. 314-00523/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mobiliari comprat pel Departament d’Ensenyament després 
de la reestructuració
Tram. 314-00524/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mobiliari comprat pel Departament de Cultura després de la 
reestructuració
Tram. 314-00525/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mobiliari comprat pel Departament de Salut després de la 
reestructuració
Tram. 314-00526/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mobiliari comprat pel Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural després de la rees-
tructuració
Tram. 314-00527/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mobiliari comprat pel Departament de Treball després de la 
reestructuració
Tram. 314-00528/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mobiliari comprat pel Departament d’Empresa i Ocupació 
després de la reestructuració
Tram. 314-00529/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el mobiliari comprat pel Departament de Benestar Social i 
Família després de la reestructuració
Tram. 314-00530/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
publicació en el web de la Generalitat de les dades relatives 
al personal eventual
Tram. 314-00542/09
Resposta del Govern p. 16
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords assolits pel Departament d’Empresa i Ocupació 
amb Yamaha
Tram. 314-00645/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions del conseller d’Empresa i Ocupació amb els repre-
sentants dels treballadors de Yamaha
Tram. 314-00646/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per a donar per fet el tancament de la fàbrica de Ya-
maha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) abans 
de la tramitació del tancament per l’autoritat laboral
Tram. 314-00647/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons donades per Yamaha al Departament d’Empresa 
i Ocupació per al tancament de la planta de Palau-solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-00648/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la futura acceptació de tancament d’empreses per decisió 
corporativa
Tram. 314-00649/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
iniciatives previstes per a mantenir el lideratge en el sector 
de la fabricació de motocicletes
Tram. 314-00650/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a dinamitzar el clúster de la moto-
cicleta
Tram. 314-00651/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat de treballadors a altres països com a fórmula futura 
en la política d’ocupació
Tram. 314-00652/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
futur dels treballadors de Yamaha que es traslladaran a la 
factoria de l’Estat francès
Tram. 314-00653/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi que avala l’augment del límit de velocitat a la carrete-
ra C-16 entre Gironella i Sallent
Tram. 314-01098/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les declaracions d’una diputada amb relació a l’augment del 
límit de velocitat a la carretera C-16 entre Gironella i Sallent
Tram. 314-01099/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nou hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 314-01385/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
suspensió de les intervencions quirúrgiques a la tarda
Tram. 314-05131/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforç del transport sanitari durant la Setmana Santa i l’estiu
Tram. 314-05430/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de la reducció pressupostària en el transport sanitari
Tram. 314-05431/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
departament encarregat de fer la proposta del pla econòmic 
i financer anual de GISA
Tram. 314-00544/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la composició del nou consell d’administració de GISA i la 
seva dependència orgànica del Departament d’Economia i 
Coneixement
Tram. 314-00545/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació de la dependència orgànica de GISA en la priorit-
zació de les inversions
Tram. 314-00546/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a optimitzar la gestió de les visites mèdiques en 
els centres d’atenció primària
Tram. 314-00573/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes pel Departament de Salut per a garantir 
un sistema de salut més resolutiu i eficient
Tram. 314-00574/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a Aspro Ocio, SA, del 1993 ençà
Tram. 314-00625/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la direcció general responsable d’impulsar la diversificació 
laboral de les dones
Tram. 314-00634/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
direcció general responsable d’impulsar la igualtat d’opor-
tunitats a les empreses i la conciliació de la vida laboral i 
personal
Tram. 314-00635/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
direcció general responsable d’impulsar la inserció sociola-
boral dels col·lectius vulnerables o amb risc d’exclusió
Tram. 314-00636/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la direcció general responsable d’impulsar la creació d’em-
preses d’inserció i inclusives i de millorar-ne la productivitat
Tram. 314-00637/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
direcció general responsable d’impulsar la inserció laboral 
de persones amb discapacitat o malaltia mental i de pro-
moure i consolidar els centres especials de treball
Tram. 314-00638/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
direcció general responsable d’impulsar la reinserció laboral 
de les dones víctimes de la violència masclista
Tram. 314-00639/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les converses amb directius de Yamaha que ha mantingut el 
conseller d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-00643/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
converses mantingudes pel conseller d’Empresa i Ocupació 
amb la direcció internacional i catalana de Yamaha
Tram. 314-00644/09
Resposta del Govern p. 20
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el canvi en la normativa estatal relativa al règim 
de concertació de les operacions de crèdit per a afrontar la 
manca de liquiditat dels ajuntaments
Tram. 311-00464/09
Anunci p. 29

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de l’Escola Agnès, de Sitges (Garraf)
Tram. 314-06077/09
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons de l’Agència Catalana de l’Aigua per a deixar de des-
contaminar un pou que subministra aigua a Torelló (Osona)
Tram. 314-06078/09
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte sobre la salut de les persones de l’abandonament 
de la descontaminació d’un pou que subministra aigua a 
Torelló (Osona)
Tram. 314-06079/09
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la represa dels treballs de descontaminació d’un pou que 
subministra aigua a Torelló (Osona)
Tram. 314-06080/09
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
garantia del subministrament d’aigua a Torelló (Osona) men-
tre es mantingui l’aturada dels treballs de descontaminació 
d’un dels pous
Tram. 314-06081/09
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de l’institut escola Gavà Mar, a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-06082/09
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’una pantalla acústica a la carretera C-234 al 
pas per Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-06083/09
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desplegament de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 314-06084/09
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’intencions signat entre els ajuntaments de Cambrils 
i Amposta i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
Tram. 314-06085/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de l’activitat del nou centre de l’Institut Nacional d’Edu-
cació Física de Catalunya al Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre
Tram. 314-06086/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació a la riera dels Canyars a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-06087/09
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a evitar l’acomiadament de treballadors de la 
planta d’Alstom de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-06088/09
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-06089/09
Formulació p. 34

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el compliment de la Llei 17/2007, de mesures 
fiscals i financeres, per establiments alimentaris subjectes 
a control oficial
Tram. 311-00405/09
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions per a evitar que la taxa per activi-
tats de control i inspecció sanitària sobre els establiments 
alimentaris subjectes a control oficial repercuteixi en els ra-
maders
Tram. 311-00406/09
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions per a fer complir als escorxadors la 
Resolució 671/VIII del Parlament
Tram. 311-00407/09
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la tala indiscriminada duta a terme el 21 de 
març de 2011 per l’empresa Monroyo Industrial, SL, a l’espai 
d’interès natural Tamarit - Punta de la Mora
Tram. 311-00452/09
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures previstes per a evitar situacions com 
la viscuda el 21 de març de 2011 a l’espai d’interès natural 
Tamarit - Punta de la Mora
Tram. 311-00453/09
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els danys produïts per l’empresa Monroyo Indus-
trial, SL, a l’ecosistema de l’espai d’interès natural Tamarit -  
Punta de la Mora
Tram. 311-00454/09
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures perquè les retallades pressupostàries 
no afectin les polítiques socials
Tram. 311-00458/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el suport institucional al Govern de l’Estat per a 
corregir les restriccions en l’endeutament dels ajuntaments
Tram. 311-00459/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures per a poder aplicar sense recur-
sos econòmics les lleis que incideixen en les competències 
municipals
Tram. 311-00460/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la col·laboració i la coordinació amb els ajun-
taments per a mantenir la vertebració social als municipis
Tram. 311-00461/09
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’acord amb les entitats municipals per a desplegar 
la Xarxa d’atenció i recuperació integral a les dones que pa-
teixen violència masclista
Tram. 311-00462/09
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’evolució de l’import del Fons de Cooperació 
Local de Catalunya el 2011
Tram. 311-00463/09
Anunci p. 28
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la possible desaparició del servei ferroviari de transport de 
viatgers entre Figueres i Portbou
Tram. 314-06106/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
soterrament del tram urbà de la línia ferroviària de Figueres i 
sobre la connexió de la línia d’altes prestacions amb la línia 
convencional
Tram. 314-06107/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de les obres de reforma, adequació i posada en 
funcionament del Centre d’Urgències d’Atenció Primària del 
Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-06108/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del calendari previst per a la construcció de 
l’Escola Olga Xirinacs, de Tarragona
Tram. 314-06109/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació del servei de pediatria del CAP Bonavista, de Tar-
ragona
Tram. 314-06110/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforç del personal sanitari dels centres de salut dels muni-
cipis turístics
Tram. 314-06111/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades amb relació a la intoxicació per 
salmonel·losi d’un nadó a l’Hospital de Sant Joan, de Reus 
(Baix Camp)
Tram. 314-06112/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la revisió i la continuïtat de l’execució de la línia 9 del metro
Tram. 314-06113/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients sancionadors per no retolar en català incoats a 
empreses de Tarragona del 2007 al 2010
Tram. 314-06114/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients sancionadors per no retolar en català incoats a 
empreses de Girona del 2007 al 2010
Tram. 314-06115/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients sancionadors per no retolar en català incoats a 
empreses de Lleida (Segrià) del 2007 al 2010
Tram. 314-06116/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients incoats a comerços de Tarragona del 2003 al 
2010 i les sancions imposades
Tram. 314-06117/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients incoats a comerços de Girona del 2003 al 2010 i 
les sancions imposades
Tram. 314-06118/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients incoats a comerços de Lleida (Segrià) del 2003 al 
2010 i les sancions imposades
Tram. 314-06119/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’una escola a Torrelles de Foix (Alt Penedès)
Tram. 314-06090/09
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre 
la Llei 18/2005, d’equipaments comercials
Tram. 314-06091/09
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del Decret llei 1/2009, d’ordenació dels equipa-
ments comercials
Tram. 314-06092/09
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a defensar el comerç de proximitat
Tram. 314-06093/09
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la repercussió de la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea en la regulació dels equipaments comercials
Tram. 314-06094/09
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea en la figura de la trama urbana consolidada
Tram. 314-06095/09
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cap de carreteres de GISA a Girona
Tram. 314-06096/09
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’un servei ferroviari de rodalia entre les estacions 
de Figueres i Maçanet-Massanes
Tram. 314-06097/09
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desenvolupament del Pla de transport de viatgers amb 
relació als serveis entre les estacions de Figueres i Portbou
Tram. 314-06098/09
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aturada dels trens semidirectes a totes les estacions entre 
Figueres i Portbou
Tram. 314-06099/09
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
soterrament del tram urbà de la línia ferroviària de Figueres
Tram. 314-06100/09
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’un servei ferroviari de rodalia entre les estacions 
de Figueres i Maçanet-Massanes
Tram. 314-06101/09
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’establiment de relacions amb el Consell Regional del Llen-
guadoc-Rosselló per a coordinar els horaris de les connexi-
ons ferroviàries transfrontereres
Tram. 314-06102/09
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprofitament turístic de la línia ferroviària de l’Empordà
Tram. 314-06103/09
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aturada dels trens semidirectes a totes les estacions entre 
Figueres i Portbou
Tram. 314-06104/09
Formulació p. 39
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subseus a lloguer del Departament de Benestar Social 
i Família
Tram. 314-06134/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
condicions del lloguer de les subseus del Departament de 
Benestar Social i Família
Tram. 314-06135/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alternatives al lloguer de les subseus del Departament de 
Benestar Social i Família
Tram. 314-06136/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’òrgans del Departament de la Presidència fins a 
l’entrada en vigor de l’Acord de Govern del 29 de març de 
2011, relatiu a la reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06137/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’òrgans del Departament de Governació i Re-
lacions Institucionals fins a l’entrada en vigor de l’Acord de 
Govern del 29 de març de 2011 relatiu a la reducció d’estruc-
tures departamentals
Tram. 314-06138/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’òrgans del Departament d’Economia i Coneixe-
ment fins a l’entrada en vigor de l’Acord de Govern del 29 de  
març de 2011 relatiu a la reducció d’estructures departa-
mentals
Tram. 314-06139/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’òrgans del Departament d’Ensenyament fins 
a l’entrada en vigor de l’Acord de Govern del 29 de març de 
2011 relatiu a la reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06140/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’òrgans del Departament de Salut fins a l’entrada 
en vigor de l’Acord de Govern del 29 de març de 2011 relatiu 
a la reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06141/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’òrgans del Departament d’Interior fins a l’entrada 
en vigor de l’Acord de Govern del 29 de març de 2011 relatiu 
a la reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06142/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’òrgans del Departament de Territori i Sostenibilitat 
fins a l’entrada en vigor de l’Acord de Govern del 29 de març 
de 2011 relatiu a la reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06143/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’òrgans del Departament de Cultura fins a l’entrada 
en vigor de l’Acord de Govern del 29 de març de 2011 relatiu 
a la reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06144/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’òrgans del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural fins a l’entrada en vigor de 
l’Acord de Govern del 29 de març de 2011 relatiu a la reduc-
ció d’estructures departamentals
Tram. 314-06145/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’òrgans del Departament de Benestar Social 
i Família fins a l’entrada en vigor de l’Acord de Govern del  

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions dutes a terme amb relació als apartaments 
turístics el 2009 i el 2010
Tram. 314-06120/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
repercussió de les retallades pressupostàries en els projec-
tes de millorament i en l’activitat quirúrgica de l’Hospital de 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 314-06121/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subseus a lloguer del Departament de Benestar Social 
i Família
Tram. 314-06122/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions del lloguer de les subseus del Departament de 
Benestar Social i Família
Tram. 314-06123/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alternatives al lloguer de les subseus del Departament de 
Benestar Social i Família
Tram. 314-06124/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
lloguer de la seu central del Departament de Benestar Social 
i Família
Tram. 314-06125/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions del lloguer de la seu central del Departament de 
Benestar Social i Família
Tram. 314-06126/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conseller del Departament de Benestar Social i Família en el 
moment en què es va llogar la seu central del Departament
Tram. 314-06127/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost mensual del lloguer de la seu central del Departament 
de Benestar Social i Família
Tram. 314-06128/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
venciment del lloguer de la seu central del Departament de 
Benestar Social i Família
Tram. 314-06129/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
negociació d’un lloguer amb opció de compra de la seu cen-
tral del Departament de Benestar Social i Família
Tram. 314-06130/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un edifici com a nova seu central del Departa-
ment de Benestar Social i Família
Tram. 314-06131/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord tancat amb relació al lloguer de la seu central del 
Departament de Benestar Social i Família
Tram. 314-06132/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’amortització prevista amb relació a la seu central del De-
partament de Benestar Social i Família
Tram. 314-06133/09
Formulació p. 49
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Família després de l’entrada en vigor de l’Acord de Govern 
del 29 de març de 2011 relatiu a la reducció d’estructures 
departamentals
Tram. 314-06158/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’òrgans del Departament d’Empresa i Ocupació 
després de l’entrada en vigor de l’Acord de Govern del 29 
de març de 2011 relatiu a la reducció d’estructures depar-
tamentals
Tram. 314-06159/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’òrgans del Departament de Justícia després de 
l’entrada en vigor de l’Acord de Govern del 29 de març de 
2011 relatiu a la reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06160/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte de l’aplicació del pla de reducció d’estructures de-
partamentals en la remuneració dels responsables d’aques-
tes estructures
Tram. 314-06161/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el canvi de destinació de les persones afectades pel pla de 
reducció de les estructures departamentals
Tram. 314-06162/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disminució de càrrecs directius arran de l’aplicació del pla 
de reducció de les estructures departamentals
Tram. 314-06163/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les normatives derogades al Departament de la Presidència 
arran de l’aprovació del pla de racionalització normativa
Tram. 314-06164/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les normatives derogades al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals arran de l’aprovació del pla de raci-
onalització normativa
Tram. 314-06165/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les normatives derogades al Departament d’Economia i Co-
neixement arran de l’aprovació del pla de racionalització 
normativa
Tram. 314-06166/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
normatives derogades al Departament d’Ensenyament arran 
de l’aprovació del pla de racionalització normativa
Tram. 314-06167/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les normatives derogades al Departament de Salut arran de 
l’aprovació del pla de racionalització normativa
Tram. 314-06168/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
normatives derogades al Departament d’Interior arran de 
l’aprovació del pla de racionalització normativa
Tram. 314-06169/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
normatives derogades al Departament de Territori i Soste-
nibilitat arran de l’aprovació del pla de racionalització nor-
mativa
Tram. 314-06170/09
Formulació p. 61

29 de març de 2011 relatiu a la reducció d’estructures de-
partamentals
Tram. 314-06146/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’òrgans del Departament d’Empresa i Ocupació 
fins a l’entrada en vigor de l’Acord de Govern del 29 de març 
de 2011 relatiu a la reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06147/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’òrgans del Departament de Justícia fins a l’en-
trada en vigor de l’Acord de Govern del 29 de març de 2011 
relatiu a la reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06148/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes pressupostaris de l’aprovació del pla de racionalitza-
ció normativa sobre el Departament de la Presidència
Tram. 314-06149/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’òrgans del Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals després de l’entrada en vigor de l’Acord de 
Govern del 29 de març de 2011 relatiu a la reducció d’estruc-
tures departamentals
Tram. 314-06150/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’òrgans del Departament d’Economia i Conei-
xement després de l’entrada en vigor de l’Acord de Govern 
del 29 de març de 2011 relatiu a la reducció d’estructures 
departamentals
Tram. 314-06151/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’òrgans del Departament d’Ensenyament després 
de l’entrada en vigor de l’Acord de Govern del 29 de març de 
2011 relatiu a la reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06152/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’òrgans del Departament de Salut després de l’en-
trada en vigor de l’Acord de Govern del 29 de març de 2011 
relatiu a la reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06153/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’òrgans del Departament d’Interior després de l’en-
trada en vigor de l’Acord de Govern del 29 de març de 2011  
relatiu a la reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06154/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’òrgans del Departament de Territori i Sostenibilitat 
després de l’entrada en vigor de l’Acord de Govern del 29 de  
març de 2011 relatiu a la reducció d’estructures departa-
mentals
Tram. 314-06155/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’òrgans del Departament de Cultura després de 
l’entrada en vigor de l’Acord de Govern del 29 de març de 2011  
relatiu a la reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06156/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’òrgans del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural després de l’entrada en 
vigor de l’Acord de Govern del 29 de març de 2011 relatiu a la 
reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06157/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’òrgans del Departament de Benestar Social i 
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ció normativa sobre el Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-06184/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes pressupostaris de l’aprovació del pla de racionalit-
zació normativa sobre el Departament de Benestar Social 
i Família
Tram. 314-06185/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes pressupostaris de l’aprovació del pla de racionalitza-
ció normativa sobre el Departament d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-06186/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes pressupostaris de l’aprovació del pla de racionalitza-
ció normativa sobre el Departament de Justícia
Tram. 314-06187/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes d’estalvi econòmic que suposarà per als ciutadans 
la derogació de les normatives aprovades en l’acord del Go-
vern de 29 de març de 2011
Tram. 314-06188/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
temporalitat prevista per a la derogació de les normatives 
aprovada en l’acord del Govern de 29 de març de 2011
Tram. 314-06189/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
suport econòmic a les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 314-06190/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de remodelació de l’Escola Lola Anglada, de Badalo-
na (Barcelonès)
Tram. 314-06191/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de remodelació de l’Escola Bufalà II, de Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 314-06192/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes relatives a l’autoritat dels mestres
Tram. 314-06193/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres de construcció del centre d’atenció primà-
ria Bordeta, al barri de la Bordeta, de Barcelona
Tram. 314-06194/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses generades per l’activitat representativa de l’espo-
sa del president de la Generalitat, fins al 31 de març de 2011
Tram. 314-06195/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les afirmacions del senyor Duran i Lleida amb relació a la 
supressió del límit de velocitat a 80 km/h
Tram. 314-06196/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
afirmacions del senyor Duran i Lleida amb relació a possi-
bles problemes de comunicació durant els primers mesos 
del Govern
Tram. 314-06197/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
normatives derogades al Departament de Cultura arran de 
l’aprovació del pla de racionalització normativa
Tram. 314-06171/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
normatives derogades al Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural arran de l’aprovació 
del pla de racionalització normativa
Tram. 314-06172/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les normatives derogades al Departament de Benestar So-
cial i Família arran de l’aprovació del pla de racionalització 
normativa
Tram. 314-06173/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
normatives derogades al Departament d’Empresa i Ocupa-
ció arran de l’aprovació del pla de racionalització normativa
Tram. 314-06174/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
normatives derogades al Departament de Justícia arran de 
l’aprovació del pla de racionalització normativa
Tram. 314-06175/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les normatives derogades al Departament de la Presidència 
arran de l’aprovació del pla de racionalització normativa
Tram. 314-06176/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes pressupostaris de l’aprovació del pla de racio-
nalització normativa sobre el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals
Tram. 314-06177/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes pressupostaris de l’aprovació del pla de raci-
onalització normativa sobre el Departament d’Economia i 
Coneixement
Tram. 314-06178/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes pressupostaris de l’aprovació del pla de racionalitza-
ció normativa sobre el Departament d’Ensenyament
Tram. 314-06179/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes pressupostaris de l’aprovació del pla de racionalitza-
ció normativa sobre el Departament de Salut
Tram. 314-06180/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes pressupostaris de l’aprovació del pla de racionalitza-
ció normativa sobre el Departament d’Interior
Tram. 314-06181/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes pressupostaris de l’aprovació del pla de racionalit-
zació normativa sobre el Departament de Territori i Soste-
nibilitat
Tram. 314-06182/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes pressupostaris de l’aprovació del pla de racionalitza-
ció normativa sobre el Departament de Cultura
Tram. 314-06183/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes pressupostaris de l’aprovació del pla de racionalitza-
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centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-06226/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència sanitària als interns de més de setanta anys al 
Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona
Tram. 314-06227/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència sanitària als interns de més de setanta anys al 
Centre Penitenciari de Dones de Barcelona
Tram. 314-06228/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència sanitària als interns de més de setanta anys al 
Centre Penitenciari de Figueres(Alt Empordà)
Tram. 314-06229/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència sanitària als interns de més de setanta anys al 
Centre Penitenciari de Girona
Tram. 314-06230/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència sanitària als interns de més de setanta anys al 
Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona
Tram. 314-06231/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència sanitària als interns de més de setanta anys al 
Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona
Tram. 314-06232/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència sanitària als interns de més de setanta anys al 
Centre Penitenciari de Tarragona
Tram. 314-06233/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència sanitària als interns de més de setanta anys al 
Centre Penitenciari Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada 
(Bages)
Tram. 314-06234/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència sanitària als interns de més de setanta anys al 
Centre Penitenciari Obert de Lleida (Segrià)
Tram. 314-06235/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència sanitària als interns de més de setanta anys al 
Centre Penitenciari Ponent, a Lleida (Segrià)
Tram. 314-06236/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència sanitària als interns de més de setanta anys 
al Centre Penitenciari Quatre Camins, a la Roca del Vallès 
(Vallès Oriental)
Tram. 314-06237/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre el nombre de baixes laborals no cobertes de l’1 de 
gener de 2011 ençà en l’àmbit sanitari al centre penitenciari 
Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
Tram. 314-06238/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de baixes laborals no cobertes de l’1 de gener de 
2011 ençà en l’àmbit sanitari al centre penitenciari Brians 2, 
a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
Tram. 314-06239/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interns de més de setanta anys al centre peniten-
ciari Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
Tram. 314-06212/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interns de més de setanta anys al centre peniten-
ciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
Tram. 314-06213/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interns de més de setanta anys al Centre Peniten-
ciari d’Homes de Barcelona
Tram. 314-06214/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interns de més de setanta anys al Centre Peniten-
ciari de Dones de Barcelona
Tram. 314-06215/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interns de més de setanta anys al Centre Peniten-
ciari de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-06216/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interns de més de setanta anys al Centre Peniten-
ciari de Girona
Tram. 314-06217/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interns de més de setanta anys al Centre Peniten-
ciari Obert 1 de Barcelona
Tram. 314-06218/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interns de més de setanta anys al Centre Peniten-
ciari Obert 2 de Barcelona
Tram. 314-06219/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interns de més de setanta anys al Centre Peniten-
ciari de Tarragona
Tram. 314-06220/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interns de més de setanta anys al Centre Peniten-
ciari Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages)
Tram. 314-06221/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interns de més de setanta anys al Centre Peniten-
ciari Obert de Lleida (Segrià)
Tram. 314-06222/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interns de més de setanta anys al Centre Peniten-
ciari Ponent, a Lleida (Segrià)
Tram. 314-06223/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’interns de més de setanta anys al Centre Peni-
tenciari Quatre Camins, a la Roca del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 314-06224/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència sanitària als interns de més de setanta anys al 
centre penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-06225/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència sanitària als interns de més de setanta anys al 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons per fer interconnexions d’aigua amb altres països 
d’Europa
Tram. 314-06253/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 29 de març de 2011
Tram. 314-06254/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment de l’accés al servei de cirurgia en igualtat de 
condicions als habitants de l’Alt Camp i la Conca de Barberà 
i la llista d’espera de cirurgia del Pius Hospital de Valls (Alt 
Camp)
Tram. 314-06255/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre  
les mesures perquè les retallades pressupostàries no afectin 
les polítiques socials
Tram. 314-06256/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el suport institucional al Govern de l’Estat per a corregir les 
restriccions en l’endeutament dels ajuntaments
Tram. 314-06257/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a poder aplicar sense recursos econòmics 
les lleis que incideixen en les competències municipals
Tram. 314-06258/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la col·laboració i la coordinació amb els ajuntaments per a 
mantenir la vertebració social als municipis
Tram. 314-06259/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord amb les entitats municipals per a desplegar la Xarxa 
d’atenció i recuperació integral a les dones que pateixen 
violència masclista
Tram. 314-06260/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’import del Fons de Cooperació Local de Ca-
talunya el 2011
Tram. 314-06261/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
canvi en la normativa estatal relativa al règim de concertació 
de les operacions de crèdit per a afrontar la manca de liqui-
ditat dels ajuntaments
Tram. 314-06262/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perdran la feina arran del pla  
de contenció de la despesa a l’Hospital Clínic i Provincial de  
Barcelona
Tram. 314-06263/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perdran la feina arran del pla de 
contenció de la despesa a l’Hospital de Bellvitge de Barce-
lona
Tram. 314-06264/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perdran la feina arran del pla de 
contenció de la despesa a l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-06265/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perdran la feina arran del pla de 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de baixes laborals no cobertes de l’1 de gener de 
2011 ençà en l’àmbit sanitari al Centre Penitenciari d’Homes 
de Barcelona
Tram. 314-06240/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de baixes laborals no cobertes de l’1 de gener de 
2011 ençà en l’àmbit sanitari al Centre Penitenciari de Dones 
de Barcelona
Tram. 314-06241/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de baixes laborals no cobertes de l’1 de gener de 
2011 ençà en l’àmbit sanitari al Centre Penitenciari de Figue-
res (Alt Empordà)
Tram. 314-06242/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de baixes laborals no cobertes de l’1 de gener de 
2011 ençà en l’àmbit sanitari al Centre Penitenciari de Girona
Tram. 314-06243/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de baixes laborals no cobertes de l’1 de gener de 
2011 ençà en l’àmbit sanitari al Centre Penitenciari Obert 1 
de Barcelona
Tram. 314-06244/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de baixes laborals no cobertes de l’1 de gener de 
2011 ençà en l’àmbit sanitari al Centre Penitenciari Obert 2 
de Barcelona
Tram. 314-06245/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de baixes laborals no cobertes de l’1 de gener 
de 2011 ençà en l’àmbit sanitari al Centre Penitenciari de 
Tarragona
Tram. 314-06246/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de baixes laborals no cobertes de l’1 de gener de 
2011 ençà en l’àmbit sanitari al Centre Penitenciari Lledo-
ners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages)
Tram. 314-06247/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de baixes laborals no cobertes de l’1 de gener de 2011  
ençà en l’àmbit sanitari al Centre Penitenciari Obert de Llei-
da (Segrià)
Tram. 314-06248/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de baixes laborals no cobertes de l’1 de gener de 
2011 ençà en l’àmbit sanitari al Centre Penitenciari Ponent, 
a Lleida (Segrià)
Tram. 314-06249/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de baixes laborals no cobertes de l’1 de gener de 
2011 ençà en l’àmbit sanitari al Centre Penitenciari Quatre 
Camins, a la Roca del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 314-06250/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
transvasament del Roine
Tram. 314-06251/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
transvasament del Roine com a prioritat
Tram. 314-06252/09
Formulació p. 80
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les incidències en la línia ferroviària entre Manresa i Cervera
Tram. 314-06278/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el motiu del viatge del conseller de Territori i Sostenibilitat a 
Brasil del 31 de març de 2011
Tram. 314-06279/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
durada del viatge del conseller de Territori i Sostenibilitat a 
Brasil del 31 de març de 2011
Tram. 314-06280/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda del viatge del conseller de Territori i Sostenibilitat a 
Brasil del 31 de març de 2011
Tram. 314-06281/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
competències que justifiquen el viatge del conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat a Brasil del 31 de març de 2011
Tram. 314-06282/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions del conseller de Territori i Sostenibilitat en el viatge 
a Brasil del 31 de març de 2011
Tram. 314-06283/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones del Departament que han acompanyat 
el conseller de Territori i Sostenibilitat en el viatge a Brasil del 
31 de març de 2011
Tram. 314-06284/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
campanya informativa sobre els nous preus dels bitllets de 
tren i del sistema tarifari integrat de transport públic
Tram. 314-06285/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manca d’informació en els webs dels serveis de rodalia i de 
mitjana distància i del Departament de Territori i Sostenibi-
litat sobre els nous preus dels bitllets de tren i del sistema 
tarifari integrat de transport públic
Tram. 314-06286/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
importància del foment de l’ús del transport públic
Tram. 314-06287/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu per a no informar els usuaris dels nous preus dels bit-
llets de tren i del sistema tarifari integrat de transport públic
Tram. 314-06288/09
Formulació p. 91

contenció de la despesa a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de 
Barcelona
Tram. 314-06266/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perdran la feina arran del pla de 
contenció de la despesa a l’Hospital Joan XXIII, de Tarra-
gona
Tram. 314-06267/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que perdran la feina arran del pla 
de contenció de la despesa a l’Hospital Josep Trueta, de 
Girona
Tram. 314-06268/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perdran la feina arran del pla de 
contenció de la despesa a l’Hospital Arnau de Vilanova
Tram. 314-06269/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perdran la feina arran del pla de 
contenció de la despesa a l’Hospital de Viladecans
Tram. 314-06270/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perdran la feina arran del pla de 
contenció de la despesa a l’Hospital Germans Trias i Pujol
Tram. 314-06271/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perdran la feina arran del pla de 
contenció de la despesa a l’Hospital de Mataró
Tram. 314-06272/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aturada de les obres de la carretera C-61 a la travessia de 
Vallgorguina (Vallès Oriental)
Tram. 314-06273/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació de sobrecàrrega de treball al jutjat de Sant Joan de 
Vilatorrada (Bages)
Tram. 314-06274/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació que tindrà en el Museu del Memorial de l’Exili, 
de la Jonquera (Alt Empordà), la possible reconversió del 
Memorial Democràtic
Tram. 314-06275/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tipus d’interès de l’emissió de deute públic de la Generalitat
Tram. 314-06276/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tipus d’interès del crèdit concertat amb el Banco Santander
Tram. 314-06277/09
Formulació p. 88
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que reben 
un ajut en compliment de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, a Barce
lona i sobre les llistes d’espera
Tram. 314-00099/09

Resposta del Govern
Reg. 9286 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00099/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que reben un ajut en compliment 
de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a 
Barcelona i sobre les llistes d’espera

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que a la ciutat 
de Barcelona hi ha 22.335 persones que reben un total 
de 33.141 prestacions, les quals us desglossem a conti-
nuació:

Codi prestació 2010

Assistent personal 5

Centre de dia persones amb discapacitat 380

Centre de dia gent gran 1.040

Cuidador no professional 16.119

Llar residència 58

Residència persones amb discapacitat 300

Residència gent gran 3.649

Servei d’ajuda a domicili 4.240

Sociosanitari 177

Teleassistència 4.478

Vinculada a centre de dia 8

Vinculada a residència 2.502

Vinculada al servei ajuda domicili 185

Total 33.141

Pel que fa a quantes persones hi ha actualment a la ciutat 
de Barcelona en llista d’espera, us fem avinent que hi ha 

14.401 persones pendents de ser valorades i 13.509 pen-
dents de Programa Individual d’Atenció.

Barcelona, 29 de març de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre el nombre d’ajuts concedits a Barcelona 
en compliment de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència del 2007 ençà
Tram. 314-00100/09

Resposta del Govern
Reg. 9287 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00100/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ajuts concedits a Barcelona en compliment de 
la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència del 
2007 ençà

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que el nombre 
de prestacions rebudes a la ciutat de Barcelona, pel que 
fa a la dat ade resolució, és el següent:

Prestació 2007 2008 2009 2010

Assistent personal 2 3

Centre de dia 
persones amb 
discapacitat

25 100 219

Centre de dia gent 
gran

50 136 970

Cuidador no 
professional

3.601 4.842 11.744

Llar residència 24 26

Residència persones 
amb discapacitat

159 57 80

Residència gent gran 825 1.328 3.020

Servei d’ajuda a 
domicili

387 1.504 3.339

Sociosanitari 2 128 246

Teleassistència 57 812 3.730

Vinculada a centre 
de dia

11 4 13

Vinculada a 
residència

828 1.245 2.700

Vinculada al servei 
ajuda domicili

121 88 111

Total 6.068 10.271 26.198
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Els anys 2007, 2008, 2009 i 2010, el nombre de sol-
licituds amb el Programa Individual d’Atenció fet a Bar-
celona és el següent:

Sol·licituds amb PIA fet a Barcelona

2007

2008 5.367

2009 7.207

2010 15.296 

D’altra banda, pel que fa a quantes prestacions s’han re-
conegut, desglossades per tipologia de les prestacions 
regulades a la cartera de serveis de la Llei, us informem 
que són les següents:

Prestació 2007 2008 2009 2010

Assistent personal 2 3

Centre de dia 
persones amb 
discapacitat

25 100 219

Centre de dia gent 
gran

50 136 970

Cuidador no 
professional

3.601 4.842 11.744

Llar residència 24 26

Residència 
persones amb 
discapacitat

159 57 80

Residència gent 
gran

825 1.328 3.020

Servei d’ajuda  
a domicili

387 1.504 3.339

Sociosanitari 2 128 246

Teleassistència 57 812 3.730

Vinculada a centre 
de dia

11 4 13

Vinculada  
a residència

828 1.245 2.700

Vinculada al servei 
ajuda domicili

121 88 111

Total 6.068 10.271 26.198 

Aquestes dades són respecte a la data de resolució.

Barcelona, 29 de març de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

També us informem que no s’ha denegat cap prestació 
per no disponibilitat del servei. Les persones que no l’es-
tan rebent és perquè ens falta alguna documentació in-
dispensable per al pagament.

Barcelona, 29 de març de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de valoració de plans 
individuals d’atenció en aplicació de la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a la dependèn
cia, del 2007 ençà
Tram. 314-00102/09

Resposta del Govern
Reg. 9288 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00102/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds de valoració de plans individuals d’atenció 
en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència, del 2007 ençà

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que el nombre 
de persones que van sol·licitar ser valorades els anys 
2007, 2008, 2009 i 2010 és el següent:

Sol·licituds presentades a Barcelona

2007 2008 2009 2010

13.476 23.085 19.713 17.676 

A continuació, us desglossem quantes persones van ser 
efectivament valorades: 

Sol·licituds valorades a Barcelona

  2007 2008 2009 2010

III-2 5.057 2.732 2.500 1.256

III-1 3.204 2.713 4.987 3.007

II-2 758 1.267 2.827 2.203

II-1 570 1.142 3.525 3.631

I-2 208 499 1.715 2.129

I-1 202 506 2.312 3.061

Sense grau* 47 455 3.461 3.575

Total 10.046 9.314 21.327 18.862

*No arriba a la puntuació, defunció, caducitat o desistiment
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1. Al llarg del període 2008-2010, els departaments de 
la Generalitat, abans d’atorgar una subvenció, sigui quin 
sigui el seu import, han publicat unes bases reguladores 
que recullen l’objecte o finalitat de l’ajut, les quals es po-
den consultar al Diari Oficial de la Generalitat.

2. Malgrat que no s’hagi publicat al diari oficial l’atorga-
ment dels ajuts d’import inferior a 3.000 euros, tots els 
departaments de la Generalitat n’han fet la publicitat pre-
ceptiva, sigui als seus webs o als seus taulers d’anuncis.

Barcelona, 30 de març de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la direcció de la Casa de la Generali
tat a Perpinyà
Tram. 314-00498/09

Resposta del Govern
Reg. 8982 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00498/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
direcció de la Casa de la Generalitat a Perpinyà

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb Número de Tramitació: 314-00498/09, amb 
la informació facilitada per la Secretaria del Govern del 
Departament de la Presidència.

Barcelona, 28 de març de 2011

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

Annex

El Govern de la Generalitat va nomenar, el passat 28 de 
gener, el Sr. Joan Gaubí com a director de la Casa de la  
Generalitat a Perpinyà, la qual cosa posa de manifest la vo-
luntat i el compromís del Govern de continuar el treball 
impulsat en els darrers anys per fomentar la cooperació 
transfronterera i l’Eurodistricte de l’Espai Català Trans-
fronterer.

El nou director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà 
centrarà les seves actuacions en millorar les relacions 
culturals i de suport a la llengua i a la cultura catalanes, 
en impulsar les col·laboracions entre entitats del nord i 
del sud amb interessos comuns i en enfortir les relacions 
econòmiques transfrontereres.

Germà Gordó i Aubarell
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a l’Associació de Jo
ves Dirigents Catalans del 2008 ençà
Tram. 314-00485/09

Resposta del Govern
Reg. 9203 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00485/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a l’Associació de Joves Dirigents Catalans 
del 2008 ençà

Grup Parlamentari: GP PPC

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 aportacions econòmiques que durant els darrers tres 
anys hagi pogut rebre l’Associació de Joves Dirigents 
Catalans es poden obtenir consultant les diferents con-
vocatòries de subvencions publicades al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya durant aquest període i a les 
quals s’hagin acollit.

El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, regula detalladament (Capítol IX) l’atorga-
ment de les subvencions de la Generalitat de Catalunya.

Així, els apartats 1 i 2 de l’article 92 determinen que 
l’ens concedent, amb caràcter previ a l’acord de conces-
sió, ha d’aprovar les bases reguladores de la subvenció, 
llevat que l’objecte d’aquesta justifiqui la impossibilitat 
de la concurrència. A més, aquestes bases han de con-
cretar, com a mínim, i entre d’altres requeriments, l’ob-
jecte de la subvenció i el període en què s’ha d’executar 
l’activitat.

D’altra banda, l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, estableix que els òr-
gans administratius concedents han de publicar en el di-
ari oficial corresponent, i en els termes que es fixin per 
reglament, les subvencions concedides amb expressió de 
la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al 
qual s’imputin, el beneficiari, la quantitat concedida i la 
finalitat o finalitats de la subvenció.

No obstant això, l’apartat 3 c) d’aquest mateix article 18 
estableix que no és necessària la publicació al diari ofici-
al de l’Administració competent la concessió de les sub-
vencions en els casos següents: Quan els imports de les 
subvencions concedides, individualment considerades, 
siguin d’una quantia inferior als 3.000 euros.

Per a aquests casos, l’article 18 determina que les bases 
reguladores han de preveure la utilització d’altres pro-
cediments que, d’acord amb les seves especials caracte-
rístiques, quantia i nombre, assegurin la publicitat dels 
beneficiaris.

Per tant, d’acord amb el que s’ha exposat, cal dir el se-
güent:
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la modificació dels noms 
dels departaments
Tram. 314-00517/09

Resposta del Govern
Reg. 9202 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00517/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la modificació dels noms dels departaments

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Miquel Iceta i Llorens

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

La despesa corresponent al canvi de denominació dels 
departaments de la Generalitat, tant en material fungible 
imprès com en retolació dels edificis, s’imputarà a les 
partides pressupostàries D/2200001 i D/2210089.

L’import final no es podrà concretar fins que no s’hagin 
materialitzat els esmentats canvis de denominació.

A més, i com a complement de l’anterior informació, us 
indico que el Departament d’Economia i Coneixement, 
en compliment de l’article 79 del Decret legislatiu 3/2002,  
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei de finances públiques de Catalunya, tramet trimes-
tralment al Parlament l’estat mensual d’execució del 
pressupost de la Generalitat, juntament amb l’informe 
sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeu-
tament. Aquest estat d’execució mensual del pressupost 
figura a la pàgina web del Departament d’Economia i 
Coneixement.

Barcelona, 30 de març de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mobiliari comprat pel Departament 
de la Presidència després de la reestructu
ració
Tram. 314-00518/09

Resposta del Govern
Reg. 9201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00518/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el mobiliari comprat pel Departament de la Presidència 
després de la reestructuració

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’Eurodistricte de l’Espai Català 
Transfronterer i les atribucions de la Casa 
de la Generalitat a Perpinyà
Tram. 314-00499/09

Resposta del Govern
Reg. 8983 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00499/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer i les atri-
bucions de la Casa de la Generalitat a Perpinyà

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb Número de Tramitació: 314-00499/09, amb 
la informació facilitada per la Secretaria del Govern del 
Departament de la Presidència.

Barcelona, 28 de març de 2011

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

Annex

La Casa de la Generalitat a Perpinyà té, entre altres, l’en-
càrrec de millorar la fluïdesa de les relacions econòmi-
ques entre banda i banda dels Pirineus, impulsant pro-
jectes comuns que aglutinin tant institucions públiques 
com iniciatives privades.

En aquest sentit, la Casa de la Generalitat a Perpinyà 
continuarà impulsant i participant de forma activa a 
l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer per tal 
de promoure una estratègia de cohesió socioeconòmica 
comuna a partir de la cooperació transfronterera de pro-
ximitat.

Germà Gordó i Aubarell
Secretari
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mobiliari comprat pel Departament 
de Governació i Relacions Institucionals 
després de la reestructuració
Tram. 314-00521/09

Resposta del Govern
Reg. 9201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00518/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mobiliari comprat pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat després de la re
estructuració
Tram. 314-00522/09

Resposta del Govern
Reg. 9201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00518/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mobiliari comprat pel Departament 
de Justícia després de la reestructuració
Tram. 314-00523/09

Resposta del Govern
Reg. 9201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00518/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mobiliari comprat pel Departament 
d’Ensenyament després de la reestructuració
Tram. 314-00524/09

Resposta del Govern
Reg. 9201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00518/09.

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Miquel Iceta i Llorens

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita 314-00518/09 conjuntament amb les número de 
tramitació 314-00519/09 a 314-00530/09.

La despesa corresponent a mobiliari dels departaments 
de la Generalitat s’imputarà a la partida pressupostària 
640.0001 Inversions en mobiliari i estris.

El Departament d’Economia i Coneixement, en compli-
ment de l’article 79 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de  
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de fi-
nances públiques de Catalunya, tramet trimestralment al 
Parlament l’estat mensual d’execució del pressupost de 
la Generalitat, juntament amb l’informe sobre l’evolució 
dels resultats no financers i de l’endeutament.

Aquest estat d’execució mensual del pressupost també 
figura a la pàgina web del Departament d’Economia i 
Coneixement.

Barcelona, 30 de març de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mobiliari comprat pel Departament 
d’Interior després de la reestructuració
Tram. 314-00519/09

Resposta del Govern
Reg. 9201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00518/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mobiliari comprat pel Departament 
d’Economia i Coneixement després de la re
estructuració
Tram. 314-00520/09

Resposta del Govern
Reg. 9201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00518/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mobiliari comprat pel Departament 
d’Empresa i Ocupació després de la rees
tructuració
Tram. 314-00529/09

Resposta del Govern
Reg. 9201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00518/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mobiliari comprat pel Departament 
de Benestar Social i Família després de la 
reestructuració
Tram. 314-00530/09

Resposta del Govern
Reg. 9201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00518/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicació en el web de la Genera
litat de les dades relatives al personal even
tual
Tram. 314-00542/09

Resposta del Govern
Reg. 9200 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00542/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
publicació en el web de la Generalitat de les dades relati-
ves al personal eventual

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Miquel Iceta i Llorens

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

A més, des del divendres 4 de febrer de 2011, es pot con-
sultar a la web del Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals una llista de llocs de caràcter eventual, 
ordenada departamentalment, amb indicació del grup i 
nivell d’assimilació retributiva al personal funcionari, el 
complement específic assignat al lloc i, si és el cas, amb 
el nom de l’ocupant nomenat.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mobiliari comprat pel Departament 
de Cultura després de la reestructuració
Tram. 314-00525/09

Resposta del Govern
Reg. 9201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00518/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mobiliari comprat pel Departament 
de Salut després de la reestructuració
Tram. 314-00526/09

Resposta del Govern
Reg. 9201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00518/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mobiliari comprat pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta
ció i Medi Natural després de la reestructu
ració
Tram. 314-00527/09

Resposta del Govern
Reg. 9201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00518/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mobiliari comprat pel Departament 
de Treball després de la reestructuració
Tram. 314-00528/09

Resposta del Govern
Reg. 9201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00518/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació de la dependència orgàni
ca de GISA en la priorització de les inver
sions
Tram. 314-00546/09

Resposta del Govern
Reg. 9215 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00544/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a optimitzar la ges
tió de les visites mèdiques en els centres 
d’atenció primària
Tram. 314-00573/09

Resposta del Govern
Reg. 9360 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00573/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a optimitzar la gestió de les visites mèdi-
ques en els centres d’atenció primària

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-00573/09 i 314-00574/09 es responen 
conjuntament.

Tal com vaig exposar en la meva sessió informativa da-
vant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya del 
passat 3 de febrer, el Departament de Salut introduirà 
mesures per incrementar el nivell resolutiu de l’atenció 
primària i optimitzar les visites d’aquest nivell assisten-
cial, com ara la incorporació de l’atenció especialitzada 
consultora o el suport en el triatge de determinats proble-
mes de salut. Aquestes mesures es concretaran a través 
dels mecanismes d’ordenació i planificació del Departa-
ment de Salut al llarg de la legislatura.

Barcelona, 1 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Aquesta informació figura a l’apartat de Personal even-
tual de la secció d’Empleats Públics dins de l’àmbit d’ac-
tuació Funció Pública de la web departamental.

Barcelona, 30 de març de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el departament encarregat de fer la 
proposta del pla econòmic i financer anual 
de GISA
Tram. 314-00544/09

Resposta del Govern
Reg. 9215 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00544/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
departament encarregat de fer la proposta del pla econò-
mic i financer anual de GISA

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Miquel Iceta i Llorens

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 314-00545/09 i 314-00546/09, 
amb la informació següent:

Serà el Departament d’Economia i Coneixement el que 
s’encarregarà de fer la proposta al Govern de la Genera-
litat del Pla Econòmic i Financer anual de GISA, com 
també serà el Govern qui determinarà la priorització de 
les inversions de la Generalitat en el territori. D’altra 
banda, es mantindrà la mateixa relació i composició del 
consell d’administració de GISA.

Barcelona, 28 de març de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la composició del nou consell d’ad
ministració de GISA i la seva dependència 
orgànica del Departament d’Economia i Co
neixement
Tram. 314-00545/09

Resposta del Govern
Reg. 9215 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00544/09.
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Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Caterina Mieras i Barceló

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
de la pregunta NT: 314-00634/09 a la NT: 314-00639/09:

D’acord amb el què estableix la disposició transitòria 
quarta del Decret 52/2011, de 4 de gener, d’estructura-
ció del Departament d’Empresa i Ocupació: «Mentre 
no es reestructuri, mitjançant el decret corresponent, el 
Departament d’Empresa i Ocupació, l’estructura de la 
fins ara Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el 
Treball de l’anterior Departament de Treball, s’adscriu, 
amb les seves funcions actuals, a la Direcció General de 
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball».

Així doncs, provisionalment, i fins que no s’estableixi 
l’estructuració definitiva del Departament d’Empresa 
i Ocupació, les funcions assignades a l’antiga Direcció 
General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball correspo-
nen a l’actual Direcció General de Relacions Laborals i 
Qualitat en el Treball.

Barcelona, 25 de març de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la direcció general responsable d’im
pulsar la igualtat d’oportunitats a les empre
ses i la conciliació de la vida laboral i per
sonal
Tram. 314-00635/09

Resposta del Govern
Reg. 8935 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00634/09.

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la direcció general responsable 
d’impulsar la inserció sociolaboral dels col
lectius vulnerables o amb risc d’exclusió
Tram. 314-00636/09

Resposta del Govern
Reg. 8935 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00634/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes pel Departa
ment de Salut per a garantir un sistema de 
salut més resolutiu i eficient
Tram. 314-00574/09

Resposta del Govern
Reg. 9360 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00573/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a Aspro Ocio, SA, 
del 1993 ençà
Tram. 314-00625/09

Resposta del Govern
Reg. 9199 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00625/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a Aspro Ocio, SA, del 1993 ençà

Grup Parlamentari: GP Mixt - SP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

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

No consta cap pagament fet a favor de l’entitat amb la de-
nominació Aspro Ocio, SA en el període comprès entre 
els anys 1993 i 2010.

Barcelona, 30 de març de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la direcció general responsable d’im
pulsar la diversificació laboral de les dones
Tram. 314-00634/09

Resposta del Govern
Reg. 8935 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00634/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
direcció general responsable d’impulsar la diversificació 
laboral de les dones
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les converses amb directius de Yama
ha que ha mantingut el conseller d’Empresa 
i Ocupació
Tram. 314-00643/09

Resposta del Govern
Reg. 8937 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00643/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
converses amb directius de Yamaha que ha mantingut el 
conseller d’Empresa i Ocupació

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laura Massana Mas i Mercè Civit Illa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
de la pregunta NT: 314-00643/09 a la 314-00649/09, la 
314-00652/09 i la 314-00653/09:

En data 27 de gener de 2011, el conseller d’Empresa i 
Ocupació, la secretària d’Ocupació i Relacions Laborals 
i el director general de Relacions Laborals i Qualitat en 
el Treball mantingueren una reunió amb els represen-
tants dels treballadors de l’empresa Yamaha, arran de 
l’anunci de la companyia japonesa de tancar la planta 
de producció que té al municipi de Palau Solità i Ple-
gamans.

En l’esmentada reunió, el Departament d’Empresa i 
Ocupació, com Autoritat Laboral, es va comprometre a 
estudiar els informes tècnics sobre la viabilitat de l’em-
presa i dels llocs de treball, i per la seva banda el comi-
tè d’empresa de Yamaha es va comprometre a mantenir 
oberts els canals de comunicació i informació amb l’em-
presa i el Departament d’Empresa i Ocupació.

A inicis de febrer es mantingué una reunió al Parlament 
entre el conseller d’Empresa i Ocupació, el director ge-
neral de Relacions Laborals i Qualitat del Treball i el co-
mitè d’empresa, i posteriorment s’ha mantingut contacte 
en diferents ocasions amb els agents socials per tal de 
tractar i avançar en la qüestió.

En data 2 de març de 2011 l’empresa Yamaha Motor Es-
paña, SA, va presentar un expedient de regulació d’ocu-
pació per a l’extinció de 388 contractes de treball d’una 
plantilla de 524 treballadors, per causes de tipus tècnic. 
En aquests moments, s’està pendent de la finalització del 
període de consultes i de l’emissió de l’informe de la Ins-
pecció de Treball, havent-se realitzat una primera reu-
nió dins el període de consultes amb la representació de 
l’empresa, la dels treballadors i la Inspecció de Treball, a 
la qual assistí també el director general de Yamaha Eu-
ropa.

L’autorització de l’expedient precisarà en tots cas de la 
prèvia comprovació per part de l’autoritat laboral de 
l’existència de les causes invocades a l’expedient, i en 
el cas que s’arribi a un acord entre les representacions 
legals de l’empresa i dels treballadors s’imposa a l’Admi-

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la direcció general responsable d’im
pulsar la creació d’empreses d’inserció i in
clusives i de millorarne la productivitat
Tram. 314-00637/09

Resposta del Govern
Reg. 8935 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00634/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la direcció general responsable d’im
pulsar la inserció laboral de persones amb 
discapacitat o malaltia mental i de promoure 
i consolidar els centres especials de treball
Tram. 314-00638/09

Resposta del Govern
Reg. 8935 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00634/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la direcció general responsable d’im
pulsar la reinserció laboral de les dones víc
times de la violència masclista
Tram. 314-00639/09

Resposta del Govern
Reg. 8935 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00634/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions del conseller d’Empresa i 
Ocupació amb els representants dels treba
lladors de Yamaha
Tram. 314-00646/09

Resposta del Govern
Reg. 8937 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00643/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per a donar per fet el tanca
ment de la fàbrica de Yamaha a Palausoli
tà i Plegamans (Vallès Occidental) abans de  
la tramitació del tancament per l’autoritat la
boral
Tram. 314-00647/09

Resposta del Govern
Reg. 8937 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00643/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons donades per Yamaha al De
partament d’Empresa i Ocupació per al tan
cament de la planta de Palausolità i Plega
mans (Vallès Occidental)
Tram. 314-00648/09

Resposta del Govern
Reg. 8937 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00643/09.

nistració actuant l’autorització de l’expedient en els ter-
mes pactats, llevat el cas que s’apreciïn indicis suficients 
de vicis del consentiment en la subscripció de l’acord.

Es requerirà, a més en consonància amb allò establert 
a l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors, que la do-
cumentació de l’expedient vingui acompanyada d’un pla 
social. En aquest document es valorarà la possibilitat 
d’evitar, reduir o pal·liar els efectes de l’acomiadament 
col·lectiu, amb una proposta de mesures necessàries per 
a atenuar-ne les conseqüències pels treballadors afectats, 
així com les possibilitats de continuïtat i viabilitat del 
projecte empresarial.

Barcelona, 25 de març de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les converses mantingudes pel con
seller d’Empresa i Ocupació amb la direcció 
internacional i catalana de Yamaha
Tram. 314-00644/09

Resposta del Govern
Reg. 8937 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00643/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords assolits pel Departament 
d’Empresa i Ocupació amb Yamaha
Tram. 314-00645/09

Resposta del Govern
Reg. 8937 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00643/09.
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– I de manera transversal, prioritzar la inversió de les 
empreses del sector en productes i processos sostenibles, 
en general, i en vehicle elèctric, en particular.

Canalitzar les tecnologies i coneixements diferencials de 
la xarxa TECNIO per resoldre els reptes tecnològics de 
les empreses del clúster. Per això es prestarà assessora-
ment tecnològic per part dels membres de la xarxa més 
vinculats al sector: ASCAMM, CTM, LEITAT, CD6, 
CEMIC, CID, CIEFMA, CITCEA, CITQ, CPT, CTTC, 
CVC, GEMAT-IQS, LABSON, entre d’altres, per tal 
d’oferir un servei el màxim d’adaptat a les necessitats del 
sector.

Per altra banda, es facilitarà l’accés dels fabricants i pro-
veïdors locals al programa de nuclis d’alta tecnologia per 
fomentar nous projectes d’R+D diferencials i d’alt im-
pacte que es desenvolupin de forma cooperativa.

Dissenyar i executar les accions de foment a la internaci-
onalització dels diferents segments de la cadena de valor 
amb els següents objectius, entre d’altres:

– Assolir un millor coneixement de la situació i posició 
competitiva de les empreses per fomentar la seva inter-
nacionalització.

– Maximitzar les oportunitats de negoci pels empresaris 
catalans del sector de les motocicletes, bé apropant a la 
demanda del mercat destinació, bé augmentant el conei-
xement directe d’empreses estrangeres al nostre país.

– Incrementar la diversificació de mercats en empreses 
de tota dimensió mitjançant tècniques de promoció i co-
mercialització amb un centre d’operacions ubicat a Ca-
talunya.

– Optimitzar la cadena logística en mercats clients, ga-
rantint resposta àgil en el servei als nostres clients.

– Optimitzar els processos d’aprovisionament de pro-
ductes intermedis i components, millorant així la com-
petitivitat internacional del producte final.

– Crear plataformes de codisseny en països de referència.

Potenciar la formació, tant a nivell directiu, com tècnic, 
per capacitat els perfils professionals que requereixen els 
models de negoci de futur (per exemple, vehicle elèctric).

Establir aliances estratègiques del clúster català amb al-
tres clústers de referència a nivell internacional.

Barcelona, 25 de març de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la futura acceptació de tancament 
d’empreses per decisió corporativa
Tram. 314-00649/09

Resposta del Govern
Reg. 8937 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00643/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les iniciatives previstes per a mantenir 
el lideratge en el sector de la fabricació de 
motocicletes
Tram. 314-00650/09

Resposta del Govern
Reg. 8939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00650/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les iniciatives previstes per a mantenir el lideratge en el 
sector de la fabricació de motocicletes

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laura Massana Mas i Mercè Civit Illa

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

Des del gener de 2007, el Govern de la Generalitat, ha 
impulsat la dinamització del sector català de motocicle-
tes (clúster) mitjançant accions de reorientació de nego-
ci, recerca i desenvolupament tecnològic i internaciona-
lització, principalment.

Seguint aquesta línia, el Govern de la Generalitat, mit-
jançant l’Observatori de Prospectiva Industrial i ACC1Ó,  
seguirà recolzant el sector de les motocicletes amb les 
accions següents:

Recolzar a les empreses del clúster a explorar noves 
oportunitats de negoci, tant pels fabricants per entrar en 
nous models d’alt valor afegit (motocicleta elèctrica, tri-
al, enduro, entre d’altres), com en proveïdors per desen-
volupar conjunts especials i serveis avançats. Algunes 
exemples de línies de treball a impulsar:

– Reorientació de les enginyeries i proveïdors de metall-
mecànic cap a maquinària industrial.

– Reorientació de les empreses d’electrònica del sector 
de les motocicletes cap a sistemes electrònics de control 
per energies renovables.

– Reorientació dels injectors de plàstics prioritàriament 
cap al sector de l’alimentació o de tecnologies mèdiques.



12 d’abril de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 54

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi que avala l’augment del límit 
de velocitat a la carretera C16 entre Giro
nella i Sallent
Tram. 314-01098/09

Resposta del Govern
Reg. 9291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01098/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi que avala l’augment del límit de velocitat a la 
carretera C-16 entre Gironella i Sallent

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Judit Carreras Tort

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya es dóna resposta a les inicia-
tives parlamentàries 314-01098/09 i 314-01099/09.

El tram de la C-16 comprès entre Gironella i Sallent trans-
corre entre les Zones de Qualitat de l’Aire 10 (Alt Llobre-
gat) i la Zona de Qualitat de l’Aire 5 (Catalunya Central). 
A continuació es descriu l’estat de la qualitat de l’aire 
d’acord amb els mesuraments de la Xarxa de Vigilància 
i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya 
en aquestes dues zones pel que fa als contaminants partí-
cules en suspensió PM10, partícules en suspensió PM2,5, 
benzè, diòxid de nitrogen i monòxid de carboni ja que són 
els principals contaminants emesos pel trànsit rodat.

Aquesta avaluació s’ha realitzat durant el període com-
près entre l’any 2005 i 2010.

1. Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de 
l’Aire: 10. Alt Llobregat

Els valors mesurats de diòxid de nitrogen, monòxid de 
carboni, benzè, partícules en suspensió de diàmetre in-
ferior a 2.5 micres i partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres estan per sota dels valors límit.

2. Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de 
l’Aire: 5. Catalunya Central

A la Zona de Qualitat de l’Aire 5, on es troba ubicat el mu-
nicipi de Sallent, els nivells de qualitat de l’aire pel mo-
nòxid de carboni, el diòxid de nitrogen, les partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres són inferiors 
als valors límit legislats establerts per la normativa vigent.

En relació amb els nivells mesurats de partícules en sus-
pensió de diàmetre inferior a 10 micres s’ha superat el 
valor límit anual els anys 2006 i 2007, i s’ha excedit el 
nombre de superacions permeses del valor límit diari els 
anys 2005, 2006 i 2007. Aquestes estacions de mesura 
estan ubicades per avaluar la incidència sobre la qualitat 
de l’aire associada al transport urbà i localment a deter-
minades indústries, motiu pel qual es considera que no 
s’ha d’utilitzar per a efectuar una valoració més global.

Barcelona, 28 de març de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a dina
mitzar el clúster de la motocicleta
Tram. 314-00651/09

Resposta del Govern
Reg. 8940 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00651/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes per a dinamitzar el clúster de la 
motocicleta

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laura Massana Mas i Mercè Civit Illa

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

El clúster és l’instrument que s’utilitza per impulsar les 
estratègies d’èxit del sector de la motocicleta. Les actu-
acions a realitzar són les esmentades en la resposta a la 
N.T. 314-00650/09.

Barcelona, 25 de març de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el trasllat de treballadors a altres 
països com a fórmula futura en la política 
d’ocupació
Tram. 314-00652/09

Resposta del Govern
Reg. 8937 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00643/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el futur dels treballadors de Yamaha 
que es traslladaran a la factoria de l’Estat 
francès
Tram. 314-00653/09

Resposta del Govern
Reg. 8937 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00643/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la suspensió de les intervencions qui
rúrgiques a la tarda
Tram. 314-05131/09

Resposta del Govern
Reg. 9359 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-05131/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la suspensió de les intervencions quirúrgiques a la tarda

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

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

El Govern no ha establert com a mesura la suspensió de 
les intervencions quirúrgiques a les tardes. El Departa-
ment de Salut aposta per reforçar l’autonomia de gestió 
dels centres sanitaris i, en conseqüència, determinades 
decisions organitzatives corresponen als propis centres 
en l’exercici d’aquesta autonomia.

Quant a la priorització, les intervencions de cataractes, 
pròtesis de genoll i pròtesis de maluc disposen d’un sis-
tema de priorització específic des de l’any 2003, definit 
per l’Agència d’Avaluació de Tecnologies i Recerca Mè-
diques (actual Agència d’Informació, Avaluació i Qua-
litat en Salut). Pel que fa a la resta de procediments, la 
priorització l’estableix el metge prescriptor exercint la 
seva autonomia clínica i atenent als criteris de gravetat 
del cas i temps en llista d’espera.

Barcelona, 31 de març de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 9303 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-05430/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el reforç del transport sanitari durant la Setmana Santa 
i l’estiu

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions d’una diputada amb 
relació a l’augment del límit de velocitat a la 
carretera C16 entre Gironella i Sallent
Tram. 314-01099/09

Resposta del Govern
Reg. 9291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01098/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 9302 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01385/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nou hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló i Carme Capdevila i 
Palau

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

En relació amb el projecte de construcció d’un nou hos-
pital a Vilanova i la Geltrú, cal assenyalar que el Depar-
tament de Salut està analitzant les diferents inversions en 
equipaments sanitaris per tal de, en el marc del procés 
d’elaboració dels pressupostos, establir una nova plani-
ficació d’acord amb l’entorn econòmic i financer actual.

Pel que fa a la reunió esmentada en la pregunta, cal fer 
avinent que va tractar-se d’una reunió merament formal, 
en la qual ni es va proposar ni es va produir cap tipus 
d’acord. Com a institució, el Departament de Salut esta-
bleix acords amb altres institucions.

Finalment, quant a la reunió amb els responsables del 
Govern municipal de Vilanova i la Geltrú, aquesta va te-
nir lloc el passat dia 24 de març.

Barcelona, 28 de març de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment de la Llei 
17/2007, de mesures fiscals i financeres, per 
establiments alimentaris subjectes a control 
oficial
Tram. 311-00405/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7383 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 04.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, 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 d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

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

– Quines mesures pensa portar a terme el Govern per fer 
complir la Llei 17/2007 que obliga els escorxadors, sales 
d’especejament i altres establiments alimentaris subjec-
tes a control oficial en allò relatiu al fet imposable i al 
subjecte passiu relatiu a la taxa per activitats de control i 
inspecció sanitària?

Palau del Parlament, 11 de març de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-05430/09 i 314-05431/09 es responen 
conjuntament.

La reducció pressupostària no implica una supressió de 
la prestació de l’activitat ni una reducció de la qualitat 
del servei. El pacient continua essent el centre de l’aten-
ció i es prioritzen les seves necessitats sense afectar el 
nivell d’assistència sanitària.

Barcelona, 28 de març de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 9303 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-05430/09.
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Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

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

– Quines accions té previstes el govern per fer complir la 
Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya sobre el 
món agrari què en el seu apartat III n’instava el govern 
a «Fer complir de manera immediata la legislació vigent 
perquè els escorxadors no cobrin la taxa sanitària als ra-
maders»?

Palau del Parlament, 11 de març de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la tala indiscriminada duta 
a terme el 21 de març de 2011 per l’empre
sa Monroyo Industrial, SL, a l’espai d’interès 
natural Tamarit  Punta de la Mora
Tram. 311-00452/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9221 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 04.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, 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 els sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– El passat 21 de marc l’empresa Monroyo Industrial, 
SL, què havia guanyat el concurs per fer les actuacions 
compreses en el «Projecte de millora de l’habitat de la 
savina (Juniperus phoenicea) a l’espai d’interés natural 
Tamarit - Punta de la Mora» al terme municipal de Tar-
ragona, el que es coneix com el bosc de la platja de la 
Marquesa van iniciar els treballs que en principi consis-
tia en aclarir l’indret de pi blanc per tal que les savines 
els hi toques el sol i tallar en unes zones i arbres deter-
minats que s’havien acordat prèviament.

L’empresa quan va arribar a les 8 del matí amb maquinà-
ria no adient per al tipus de treball (motoserres i desbros-
sadores) va talar de forma indiscriminada i sense tenir 
en compte els acords presos fins que a les 10 va arribar la 
directora d’obres i representants de diverses entitats eco-

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a evitar 
que la taxa per activitats de control i inspec
ció sanitària sobre els establiments alimen
taris subjectes a control oficial repercuteixi 
en els ramaders
Tram. 311-00406/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7384 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 04.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, 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 d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

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

– Quines accions legals i mitjans necessaris pensa esta-
blir el govern per evitar que la repercussió de la taxa per 
activitats de control i inspecció sanitària a escorxadors, 
sales d’especejament i establiments de transformació de 
la caça i altres establiment alimentaris subjectes a con-
trol oficial, no sigui repercutida directament o indirecta 
sobre els ramaders?

Palau del Parlament, 11 de març de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a fer com
plir als escorxadors la Resolució 671/VIII  
del Parlament
Tram. 311-00407/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7385 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 04.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els danys produïts per l’em
presa Monroyo Industrial, SL, a l’ecosistema 
de l’espai d’interès natural Tamarit  Punta 
de la Mora
Tram. 311-00454/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9223 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 04.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– El passat 21 de marc l’empresa Monroyo Industrial, 
SL, què havia guanyat el concurs per fer les actuacions 
compreses en el «Projecte de millora de l’habitat de la 
savina (Juniperus phoenicea) a l’espai d’interés natural 
Tamarit - Punta de la Mora» al terme municipal de Tar-
ragona, el que es coneix com el bosc de la platja de la 
Marquesa van iniciar els treballs que en principi consis-
tia en aclarir l’indret de pi blanc per tal que les savines 
els hi toques el sol i tallar en unes zones i arbres deter-
minats que s’havien acordat prèviament.

L’empresa quan va arribar a les 8 del matí amb maquinà-
ria no adient per al tipus de treball (motoserres i desbros-
sadores) va talar de forma indiscriminada i sense tenir 
en compte els acords presos fins que a les 10 va arribar la 
directora d’obres i representants de diverses entitats eco-
logistes i van poder aturar la tala i reconduir els treballs 
amb estris i tècniques més adients.

– En el cas què l’empresa Monroyo Industrial SL en la 
seva actuació no s’hagi ajustat a l’autorització i al pro-
jecte, especificat en el plec de clàusules, quins danys es 
van produir en aquest fràgil i únic ecosistema de la costa 
tarragonina?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

logistes i van poder aturar la tala i reconduir els treballs 
amb estris i tècniques més adients.

– Té el departament coneixement d’aquests fets. Han es-
tat informats per la direcció de l’obra?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures previstes per 
a evitar situacions com la viscuda el 21 de 
març de 2011 a l’espai d’interès natural Ta
marit  Punta de la Mora
Tram. 311-00453/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9222 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 04.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– El passat 21 de marc l’empresa Monroyo Industrial, 
SL, què havia guanyat el concurs per fer les actuacions 
compreses en el «Projecte de millora de l’habitat de la 
savina (Juniperus phoenicea) a l’espai d’interés natural 
Tamarit - Punta de la Mora» al terme municipal de Tar-
ragona, el que es coneix com el bosc de la platja de la 
Marquesa van iniciar els treballs que en principi consis-
tia en aclarir l’indret de pi blanc per tal que les savines 
els hi toques el sol i tallar en unes zones i arbres deter-
minats que s’havien acordat prèviament.

L’empresa quan va arribar a les 8 del matí amb maquinà-
ria no adient per al tipus de treball (motoserres i desbros-
sadores) va talar de forma indiscriminada i sense tenir 
en compte els acords presos fins que a les 10 va arribar la 
directora d’obres i representants de diverses entitats eco-
logistes i van poder aturar la tala i reconduir els treballs 
amb estris i tècniques més adients.

– Quines mesures pensa adoptar el departament per evi-
tar que es repeteixin situacions similars?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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– Quines mesures preveu adoptar el Govern per tal de 
donar suport institucional perquè l’Estat corregeixi les 
restriccions en l’endeutament dels ajuntaments, tal com 
va demanar la Comissió Municipalista, formada per 
l’ACM i la FMC, al president de la Generalitat en la reu-
nió que varen mantenir el passat 8 de febrer al Palau de 
la Generalitat?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures per a poder 
aplicar sense recursos econòmics les lleis 
que incideixen en les competències muni
cipals
Tram. 311-00460/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9315 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 04.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines mesures preveu adoptar el Govern en relació a 
les lleis que incideixen sobre les competències munici-
pals sense aportar els recursos pertinents per desenvo-
lupar-les?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures perquè les reta
llades pressupostàries no afectin les políti
ques socials
Tram. 311-00458/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9313 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 04.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines mesures preveu adoptar el Govern per tal que 
les retallades pressupostàries anunciades no afectin les 
polítiques socials, tal com va demanar la Comissió Mu-
nicipalista, formada per l’ACM i la FMC, al president de 
la Generalitat en la reunió que varen mantenir el passat  
8 de febrer al Palau de la Generalitat?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el suport institucional al Go
vern de l’Estat per a corregir les restriccions 
en l’endeutament dels ajuntaments
Tram. 311-00459/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9314 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 04.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Com preveu arribar el Govern a l’acord amb les entitats 
municipalistes per desplegar a tot el territori els serveis 
que componen la Xarxa d’Atenció i Recuperació per a 
les Dones en Situació de Violència Masclista, el model 
a instaurar i els instruments adients per finançar-los, que 
ha sol·licitat el Consell Nacional de la FMC en la seva 
sessió del 18 de febrer?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’evolució de l’import del 
Fons de Cooperació Local de Catalunya el 
2011
Tram. 311-00463/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9318 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 04.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Preveu el Govern que en el moment actual l’import del 
Fons de Cooperació Local de Catalunya tingui la matei-
xa evolució que la participació dels Ajuntaments en els 
ingressos de l’Estat per al 2011, tal com ha sol·licitat el 
Consell Nacional de la FMC en la seva sessió del 18 de 
febrer?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la col·laboració i la coordi
nació amb els ajuntaments per a mantenir la 
vertebració social als municipis
Tram. 311-00461/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9316 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 04.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Com preveu abordar el Govern el diàleg, la relació de 
treball i la coordinació amb els ajuntaments que ha sol-
licitat el Consell Nacional de la FMC en la seva sessió 
del 18 de febrer, per tal de fer possible mantenir i mi-
llorar totes aquelles accions que ajuden a la vertebració 
social als pobles i ciutats de Catalunya?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’acord amb les entitats mu
nicipals per a desplegar la Xarxa d’atenció i 
recuperació integral a les dones que patei
xen violència masclista
Tram. 311-00462/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9317 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 04.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.
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Agnès de Sitges, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

El 2 de març de 2010 el Govern de la Generalitat va 
aprovar la construcció de la nova escola Agnès de Sitges, 
de dues línies, una capacitat per a 450 alumnes i una in-
versió de 5.567.070 euros.

El 21 d’octubre de 2010, GISA adjudica els treballs de 
nova construcció de l’escola per 4.141.756,32 euros a la 
UTE Imasa, Ingeniería y Proyectos, SA & Construccio-
nes Coprho, SA, que disposa de dotze mesos per dur a 
terme la construcció de l’escola de tipus industrialitzat.

L’actual curs escolar és el cinquè que els infants fan clas-
ses en mòduls prefabricats, situats al costat del CEIP 
Maria Ossó, a Can Pei.

Tenint en compte aquestes premisses, interessa saber a 
aquesta diputada i al seu Grup Parlamentari: 

– Per quins motius, tot i haver estat adjudicada l’obra 
l’octubre de 2010, no s’ha iniciat la construcció de la 
nova escola?

– Quina previsió de calendari té el Departament d’Ense-
nyament d’inici de la construcció del nou centre?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons de l’Agència Catalana de l’Ai
gua per a deixar de descontaminar un pou 
que subministra aigua a Torelló (Osona)
Tram. 314-06078/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8855 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quines són les raons per les quals l’Agència Catalana 
de l’Aigua ha deixat de descontaminar un dels pous que 
subministra el consum d’aigua a la ciutat de Torelló?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el canvi en la normativa es
tatal relativa al règim de concertació de les 
operacions de crèdit per a afrontar la manca 
de liquiditat dels ajuntaments
Tram. 311-00464/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9319 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 04.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Com preveu el Govern fer costat als ajuntaments, tal 
com ha sol·licitat el Consell Nacional de la FMC en la 
seva sessió de 18 de febrer, en la seva demanda de canvi 
de normativa estatal reguladora del règim de concerta-
ció de les operacions de crèdit, tant a llarg com a curt 
termini, per afrontar la situació de falta de liquiditat que 
està dificultant el compliment dels seus compromisos de 
pagament?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de l’Escola Agnès, de 
Sitges (Garraf)
Tram. 314-06077/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8850 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, 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 nova escola 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la garantia del subministrament d’ai
gua a Torelló (Osona) mentre es mantingui 
l’aturada dels treballs de descontaminació 
d’un dels pous
Tram. 314-06081/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8858 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, 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: 

– Com té previst l’Agència Catalana de l’Aigua garantir el 
subministrament del consum d’aigua a la ciutat de Tore-
lló, en tant que no es resol el problema de l’aturada dels 
treballs de descontaminació d’un dels pous que submi-
nistra aigua a l’esmentada ciutat?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de l’institut escola Gavà 
Mar, a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-06082/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8865 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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’Institut 
Escola de Gavà Mar, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El 27 d’octubre de 2010, l’Ajuntament de Gavà i el De-
partament d’Educació de la Generalitat de Catalunya van 
signar un conveni denominat «Protocol de col·laboració 
entre el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Gavà per a la coresponsabi-
lització en el període 2010-2014», on es preveia l’establi-
ment d’un treball cooperatiu entre les dues administraci-
ons per oferir a la ciutadania un ensenyament públic de 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’efecte sobre la salut de les perso
nes de l’abandonament de la descontamina
ció d’un pou que subministra aigua a Torelló 
(Osona)
Tram. 314-06079/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8856 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Considera oportú i aconsellable el Govern abandonar 
els treballs de descontaminació d’un del pous contami-
nat amb hidrocarburs i que subministra el 60 per cent del 
consum d’aigua de la ciutat de Torelló? Pot tenir afectes 
per la salut de les persones?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la represa dels treballs de desconta
minació d’un pou que subministra aigua a 
Torelló (Osona)
Tram. 314-06080/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8857 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quan tornarà a encarregar l’Agència Catalana de l’Ai-
gua els treballs de descontaminació d’un dels pous que 
subministra el 60 per cent del consum d’aigua a la ciutat 
de Torelló?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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que salva la via del tern i la carretera C-245 (Expedient: 
PTOP_2010_0000000296).

Segons els terminis establerts al plec d’especificacions 
tècniques que regulaven la licitació, les obres d’instal-
lació de la pantalla s’haurien d’haver iniciat el gener de 
2011. No obstant això, les obres no s’han iniciat, i no es 
coneix que s’hagi determinat cap nova data per a l’inici 
d’obres.

Pregunta: 

1. Per quin motiu no s’ha executat l’obra adjudicada el 10 de  
novembre consistent en la construcció d’una pantalla sò-
nica a la carretera C-234 al terme de Gavà?

2. Quan està previst que comenci l’obra?

3. Quan està previst que acabi?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desplegament de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 314-06084/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8873 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent sobre el desplegament de 
l’INEFC a les comarques del Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

El 12 de juliol de 2010 el Consell Rector de l’Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), amb 
l’objectiu d’ampliar la seva oferta formativa i de recerca, 
va acordar la posada en marxa d’una nova seu comparti-
da entre Cambrils i Amposta.

El 4 d’octubre de 2010 els ajuntaments de Cambrils i Am-
posta van signar un protocol d’intencions amb l’INEFC  
per implantar un nou ens universitari que doni resposta 
a la demanda de places de les comarques del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre.

En aquest protocol es fixava la voluntat d’iniciar l’acti-
vitat d’aquest nou centre a partir del curs 2012-2013 i 

qualitat i suficient en nombre de places, capaç d’absorbir 
les necessitat de la demanda educativa del municipi.

D’acord amb el punt 1.1.7. de l’annex d’aquest protocol, 
que detalla les prioritats a desenvolupar de forma coordi-
nada, s’estableix que «El Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Gavà valora-
ran la necessitat de transformació de l’escola Gavà Mar 
en Institut Escola i realitzaran els tràmits oportuns per 
poder donar-hi resposta».

Tot i haver passat ja prop de tres mesos del canvi de go-
vern, no es té constància que aquest punt s’hagi comen-
çat a desenvolupar.

Per aquest motiu, interessa saber a aquesta diputada i al 
seu Grup Parlamentari: 

– Quina és la posició del nou govern de la Generalitat 
respecte del compromís adquirit pel govern de Catalu-
nya amb l’Ajuntament de Gavà en relació a la implanta-
ció d’un Institut Escola a Gavà Mar?

– Es manté la intenció de valorar les necessitats d’im-
plantar-lo, i de realitzar els tràmits oportuns per poder 
donar-hi resposta?

– O bé el govern actual té un posicionament polític di-
ferent i no entra en les seves línies de govern el compli-
ment d’aquest compromís?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’una pantalla acústica 
a la carretera C234 al pas per Gavà (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-06083/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8868 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 cons-
trucció d’una pantalla sònica a la carretera C-234 al ter-
me de Gavà, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

El 10 de novembre de 2010 (DOGC 5762 - 24/11/2010, 
pàg. 86029), el govern de la Generalitat va adjudicar a 
l’empresa COPCISA la construcció d’una pantalla sòni-
ca a la carretera C-234 al terme de Gavà, sobre el pont 
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necessaris, situant a Cambrils l’edifici docent principal 
i a Amposta una part de les aules i dels laboratoris de 
recerca.

– Considera el Govern vàlids els continguts del protocol 
d’intencions signat el 4 d’octubre de 2010 pels ajunta-
ments de Cambrils i Amposta amb l’Institut d’Educació 
Física de Catalunya per la implantació d’un nou centre 
docent de l’INEFC?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Sergi de los Ríos Martínez Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de l’activitat del nou centre de 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Ca
talunya al Camp de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre
Tram. 314-06086/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8875 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent sobre l’inici del nou centre 
de l’INEFC a les comarques del Camp de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

El 12 de juliol de 2010 el Consell Rector de l’Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), amb 
l’objectiu d’ampliar la seva oferta formativa i de recerca, 
va acordar la posada en marxa d’una nova seu comparti-
da entre Cambrils i Amposta.

El 4 d’octubre de 2010 els ajuntaments de Cambrils i Am-
posta van signar un protocol d’intencions amb l’INEFC,  
per implantar un nou ens universitari que doni resposta 
a la demanda de places de les comarques del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre.

En aquest protocol es fixava la voluntat d’iniciar l’acti-
vitat d’aquest nou centre a partir del curs 2012-2013 i 
s’apuntava una proposta de distribució dels continguts 
formatius del Grau per a cada ciutat.

A més, els dos ajuntaments es comprometien a posar a 
disposició de l’INEFC els espais docents i de recerca 
necessaris, situant a Cambrils l’edifici docent principal 
i a Amposta una part de les aules i dels laboratoris de 
recerca.

s’apuntava una proposta de distribució dels continguts 
formatius del Grau per a cada ciutat.

A més, els dos ajuntaments es comprometien a posar a 
disposició de l’INEFC els espais docents i de recerca 
necessaris, situant a Cambrils l’edifici docent principal 
i a Amposta una part de les aules i dels laboratoris de 
recerca.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
de Cataunya respecte el desplegament de l’INEFC a les 
comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Sergi de los Ríos Martínez Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’intencions signat entre 
els ajuntaments de Cambrils i Amposta i 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Ca
talunya
Tram. 314-06085/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8874 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent sobre el protocol d’intencions 
signat entre els ajuntaments de Cambrils i Amposta amb 
l’INEFC, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

El 12 de juliol de 2010 el Consell Rector de l’Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), amb 
l’objectiu d’ampliar la seva oferta formativa i de recerca, 
va acordar la posada en marxa d’una nova seu comparti-
da entre Cambrils i Amposta.

El 4 d’octubre de 2010 els ajuntaments de Cambrils i Am-
posta van signar un protocol d’intencions amb l’INEFC  
per implantar un nou ens universitari que doni resposta 
a la demanda de places de les comarques del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre.

En aquest protocol es fixava la voluntat d’iniciar l’acti-
vitat d’aquest nou centre a partir del curs 2012-2013 i 
s’apuntava una proposta de distribució dels continguts 
formatius del Grau per a cada ciutat.

A més, els dos ajuntaments es comprometien a posar a 
disposició de l’INEFC els espais docents i de recerca 
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3. Existeix algun projecte de sistema Antidescàrrega de 
Sistema Unitari?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a evitar l’acomiada
ment de treballadors de la planta d’Alstom 
de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Oc
cidental)
Tram. 314-06088/09

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8893 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Davant l’anunci de la multinacional francesa Alstom de 
posar en marxa un pla d’ajust amb repercussions sobre la 
planta de producció d’aquesta empresa a Santa Perpètua 
de la Mogoda 

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

– Quines són les mesures que ha posat en marxa el Go-
vern de la Generalitat per tal d’evitar el possible acomi-
adament de 400 treballadors i treballadores d’aquesta 
planta de producció localitzada a Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC

– Pot confirmar el Govern que aquest nou centre iniciarà 
la seva activitat a partir del curs 2012-2013?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Sergi de los Ríos Martínez Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació a la riera dels Ca
nyars a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-06087/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8876 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 riera 
de Canyars de Gava, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

El municipi de Gavà té una xarxa unitària de recollida 
d’aigües pluvials i de clavegueram que fa que no se’n faci 
una recollida segregada, sinó que totes vagin a parar a 
l’EDAR de Gavà-Viladecans, recentment ampliada; tot i 
això, quan plou molt, per evitar desbordaments del siste-
mes de depuració, la xarxa té un sobreeixidor que es des-
borda i que porta l’excés d’aigua cap a la riera dels Ca-
nyars, i finalment al mar. La desembocadura de la riera 
dels Canyars es pot considerar a tots els efectes una zona 
humida, on es desenvolupa la vegetació pròpia de les zo-
nes humides i nidifiquen aus i fins i tot hi ha èpoques 
en què s’hi crien peixos. A causa d’això, cada cop que  
hi ha un aiguat fort i el sistema de clavegueres sobre-
ïx, tota la vida de la desembocadura de la riera dels Ca-
nyars desapareix per culpa de la contaminació. Atès que 
l’Agencia Catalana de l’Aigua té competències en aquesta 
matèria, i hauria de finançar la resolució d’aquest proble-
ma concret, mitjançant la implementació d’algun sistema 
anti-Descàrrega de Sistema Unitari (DSU), formulem la 
següent

Preguntes: 

1. Té coneixement el govern de la Generalitat de la pro-
blemàtica associada al sanejament d’aigües residuals del 
municipi de Gavà, i a la contaminació puntual que es 
produeix a la desembocadura de la riera dels Canyars 
cada cop que hi ha un aiguat fort?

2. Quines actuacions està previst realitzar per evitar més 
episodis de contaminació de la riera dels Canyars de 
Gavà?
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’una escola a Torre
lles de Foix (Alt Penedès)
Tram. 314-06090/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8996 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 Departament d’Educació, durant la passada legislatu-
ra, va redactar el projecte de la nova Escola de Torrelles 
de Foix. Aquesta actuació és prioritària donada la situa-
ció de l’actual edifici escolar, que no respon a les neces-
sitats actuals ni futures del municipi, donat el creixement 
de la població i les seves perspectives en el propers anys.

El mes de novembre de l’any passat, el Director de Ser-
veis Territorials del Departament es va adreçar a l’Ajun-
tament de Torrelles de Foix fent referència a la disponibi-
litat del Govern d’incloure la construcció del nou edifici 
en el planejament previst de noves edificacions escolars

L’actual Consellera d’Ensenyament, ha manifestat pú-
blicament que el seu Departament aturarà les inversions 
previstes per a la construcció de nous centres.

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

– Quin és el capteniment del Govern sobre la construc-
ció de la nova escola de Torrelles de Foix?

– En cas que hagi programat la seva construcció, quin 
calendari té d’aprovació, d’inici d’obres així com d’entra-
da en funcionament del nou centre?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectius del Cos de Mossos d’Es
quadra a Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc
cidental)
Tram. 314-06089/09

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 8898 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Eva García i Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita:

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

1. Quin és el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Es-
quadra al municipi de Sant Cugat del Vallès en data 31 
de desembre de 2010? Desglossar la resposta per torns.

2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’efectius del Cos 
de Mossos d’Esquadra al municipi de Sant Cugat del Va-
llès des del seu desplegament fins l’actualitat? Desglos-
sar la resposta per anys.

3. Quina és la previsió d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra pel municipi de Sant Cugat del Vallès durant 
els anys 2011 i 2012?

4. De quines promocions del Cos de Mossos d’Esquadra 
són els agents desplegats al municipi de Sant Cugat del 
Vallès en l’actualitat? Desglossar la resposta indicant el 
nombre d’agents i els anys d’experiència al cos.

5. De quines promocions del Cos de Mossos d’Esqua-
dra està previst que s’incorporin els agents destinats al 
municipi de Sant Cugat del Vallès durant els anys 2011 
i 2012?

6. Quants cotxes patrulla destinats a seguretat ciutadana 
estan desplegats al municipi de Sant Cugat del Vallès, 
desglossat per torn?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Eva García i Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a defensar el comerç 
de proximitat
Tram. 314-06093/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9052 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures pensa adoptar el govern de Catalunya 
per defensar el comerç de proximitat?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió de la sentència del Tri
bunal de Justícia de la Unió Europea en la 
regulació dels equipaments comercials
Tram. 314-06094/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9053 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina repercussió té la sentència del TJUE sobre l’ac-
tual regulació que ordena els equipaments comercial a 
Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea sobre la Llei 18/2005, 
d’equipaments comercials
Tram. 314-06091/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les intencions del Govern de Catalunya 
després de la sentència del TJUE sobre la llei catalana 
d’equipaments comercials de 2005?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del Decret llei 1/2009, 
d’ordenació dels equipaments comercials
Tram. 314-06092/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9051 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té el govern de Catalunya la intenció de modificar el 
Decret-llei 1/2009, d’1 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials? Quins són els objectius i les 
concrecions dels canvis que volen fer-hi?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC
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centra en diferents ajuntaments, la Diputació de Girona i 
l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya, GISA.

En relació a aquesta empresa pública, el Sr. Jordi Vergé, 
cap de carreteres de Girona de GISA, era la persona que 
facilitava, a les empreses que conformaven el cartel, les 
dades que els permetien fer ofertes guanyadores, a canvi 
de diners.

Al mateix temps en les converses enregistrades per la 
Guàrdia Civil s’entreveu que els membres del cartel ha-
vien parlat amb persones de CiU, en qualitat de guanya-
dors de les eleccions del mes de novembre i possibles 
membres del Govern, per continuar la seva activitat frau-
dulenta.

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

1) El Sr. Jordi Vergé encara exerceix les funcions de cap 
de carreteres de Girona de l’empresa GISA?

2) Si és així, quines són les raons que fan que el Govern 
el mantingui en aquest càrrec malgrat estigui implicat en 
les actuacions irregulars abans esmentades?

3) Si no ocupa aquest càrrec, quines funcions o en quina 
situació administrativa està en el si de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya?

4) Ha obert el Govern algun tipus d’expedient en relació 
a les presumptes irregularitats del Sr. Vergé, detectades 
per la Guàrdia Civil i l’Oficina Antifrau?

5) Ha posat en marxa el Govern alguna auditoria inter-
na en l’empresa GISA arran dels fets investigats per la 
Guàrdia Civil i l’Oficina Antifrau?

6) Quines actuacions ha portat a terme el Govern per 
revisar el sistema d’adjudicacions després de comprovar 
que un grup d’empreses se n’aprofitava?

7) Algun membre del Govern ha parlat amb algun repre-
sentant de les empreses que conformen al cartel gironí i 
que esmento en l’exposició de motius?

8) El Sr. Feliu Puig, membre del Govern, actual conseller 
d’Interior, ha parlat amb algun representant de les em-
preses que conformen el cartel gironí?

9) El Sr. Ricard Font, membre del Govern de la Genera-
litat, actual secretari de Transports, ha parlat amb el Sr. 
Robert Lluís Juvinyà, d’Aglomerats Girona, en relació a 
la necessitat d’afavorir les empreses de Girona a l’hora 
d’adjudicar obra pública?

10) En les converses enregistrades per la Guàrdia Civil, 
el Sr. Ricard Font, membre del Govern, li diu al Sr. Ro-
bert Lluís Juvinyà, d’Aglomerats Girona, empresa mem-
bre del cartel, que mirarà com en el País Basc es porta 
a terme la relació empresa-Govern per fer que les em-
preses del territori es quedin amb les adjudicacions pú-
bliques. Te constància el Govern que el Sr. Ricard Font, 
hagi fet aquestes esbrinaments? En cas afirmatiu pot ex-
plicar a aquest diputat el «sistema basc» d’adjudicacions 
d’obra pública?

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de la sentència del Tribu
nal de Justícia de la Unió Europea en la figu
ra de la trama urbana consolidada
Tram. 314-06095/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9054 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins efectes té la sentència del TJUE sobre la figura 
Trama Urbana Consolidada –TUC– que regula el De-
cret-llei 1/2009, d’1 de desembre, d’ordenació dels equi-
paments comercials?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cap de carreteres de GISA a Girona
Tram. 314-06096/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9055 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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.

Una vegada s’ha aixecat el secret de sumari de les inves-
tigacions que porten a terme, d’una banda la Guardia Ci-
vil i de l’altra l’Oficina Antifrau, es comencen a conèixer 
les actuacions d’algunes constructores que controlaven 
les licitacions d’obres de les comarques gironines.

Les investigacions evidencien que un grup d’empreses 
(Rubau Tarrés, Servià Cantó, AMSA, Aglomerats Giro-
na, Construccions Rubau, Xavier Alsina, Construccions 
Fusté) es convertien en un cartel per alterar els preus 
en concursos i subhastes públiques. La investigació es 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aturada dels trens semidirectes a to
tes les estacions entre Figueres i Portbou
Tram. 314-06099/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

El nombre de trens semidirectes que circulen entre Fi-
gueres i Portbou és de tres al dia i per sentit, i consi-
derant que l’estació de Vilajuïga, estació de proximitat 
de diversos nuclis de població, i molt especialment de 
Roses, podria jugar un paper més rellevant.

– Contempla el govern la possibilitat de satisfer les de-
mandes reiterades del territori, de que els trens semidi-
rectes s’aturin a totes les estacions entre Figueres i Port-
bou?

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el soterrament del tram urbà de la lí
nia ferroviària de Figueres
Tram. 314-06100/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9063 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Tenint en compte que tant el Pla territorial de les co-
marques gironines, com el Pla director urbanístic del sis-
tema urbà de Figueres valoren més positivament la inte-
gració urbana del corredor ferroviari actual, determinant 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’un servei ferroviari de ro
dalia entre les estacions de Figueres i Ma
çanetMassanes
Tram. 314-06097/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– El govern té previst desenvolupar les previsions con-
templades del Pla de Transport de Viatgers 2008-2012, 
pel que fa a la creació d’un servei de Rodalies de les 
Comarques de Girona entre les estacions de Figueres i 
Maçanet-Massanes? Quin és el calendari previst?

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desenvolupament del Pla de trans
port de viatgers amb relació als serveis en
tre les estacions de Figueres i Portbou
Tram. 314-06098/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Té el govern previst desenvolupar les previsions del Pla 
de Transport de Viatgers pel que fa als serveis entres les es-
tacions de Figueres i Portbou? Quin és el calendari previst?

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’establiment de relacions amb el 
Consell Regional del LlenguadocRosselló 
per a coordinar els horaris de les connexi
ons ferroviàries transfrontereres
Tram. 314-06102/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9067 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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.

Considerant que el Servei de Regionals ha estat trans-
ferit a la Generalitat de Catalunya i el seu equivalent a 
la Catalunya Nord (el servei anomenat Trains Express 
Régionaux) és competència, des de fa anys, del Conseil 
Régional Languedoc– Roussillon.

Considerant que hi ha una coincidència àmplia en di-
agnosticar que la línia transfronterera entre Perpinyà i 
Figueres resta infrautilitzada, en part per la deficiència 
o per la inexistència de les connexions entre aquests dos 
serveis.

Considerant que a la manca de serveis directes o ade-
quadament combinats, cal afegir, entre d’altres, els pro-
blemes per comprar títols de transport unificats, tant per 
internet com a les guixetes, o, fins i tot, el fet esperpèntic 
que si es vol obtenir informació sobre aquestes connexi-
ons cal visitar el web dels ferrocarrils federals alemanys 
perquè els dos operadors implicats no es molesten en do-
nar-la.

Considerant que la Federació Federació Europea de Pas-
satgers (EPF), a la seva Conferència Anual, celebrada a 
Barcelona el 12 de març d’enguany, ha acordat dema-
nar als representants polítics que treballin per a resol-
dre aquests problemes, per entendre que aquests dèficits 
vulneren el dret dels passatgers comunitaris de tenir un 
transport sense fronteres, com ja es compleix amb la car-
retera, el sector aeri o l’alta velocitat ferroviària.

Considerant que existeix, tant a l’Alt Empordà com al 
Rosselló, un creixent moviment ciutadà, que té el suport 
d’Ajuntaments i Comunes, i que reivindica la millora 
d’aquestes connexions, com a pas previ per a la creació 
d’un tren de proximitat dins l’espai català transfronterer; 
parlem d’un servei que uniria, entre Perpinyà i Girona, 
una vintena de municipis, fonamentalment de l’Empordà 
i del Rosselló.

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

tots dos una reserva de 30 m que permetria soterrar la 
traça actual . Té previst el govern aquesta possibilitat?

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’un servei ferroviari de ro
dalia entre les estacions de Figueres i Ma
çanetMassanes
Tram. 314-06101/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9066 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 següent per tal que li siguin contestades amb resposta 
escrita.

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

1) Contempla el Govern desenvolupar les previsions del 
Pla de Transport de Viatgers 2008-2012 pel que fa a la 
creació d’un servei de rodalies de les comarques de Gi-
rona entre les estacions de Figueres i Maçanet-Massa-
nes? En quin termini?

2) Pensa el Govern desenvolupar les previsions del Pla 
de Transport de Viatgers pel que fa als serveis entre les 
estacions de Figueres i Portbou?

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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ble un turisme més sostenible i menys condicionat per 
l’estacionalitat?

2) Pensa el Govern donar suport a les iniciatives diri-
gides a potenciar l’aprofitament turístic de la línia que 
puguin sorgir del territori?

3) En coherència amb l’anterior, creu convenient Govern 
iniciar una política de promoció turística conjunta amb 
les autoritats competents de la Catalunya Nord?

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aturada dels trens semidirectes a to
tes les estacions entre Figueres i Portbou
Tram. 314-06104/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9069 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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.

Considerant que el nombre de trens semidirectes que cir-
culen entre Figueres i Portbou és només de 3 per sentit 
i dia.

Considerant que l’estació de Vilajuïga, en tant que esta-
ció de proximitat de diversos nuclis de població i, molt 
especialment, de Roses, podria jugar un paper més re-
llevant.

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

– Contempla el Govern satisfer la reivindicació feta des 
del territori de que aquests trens semidirectes s’aturin a 
totes les estacions entre Figueres i Portbou?

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

– Contempla el Govern establir una relació amb el Con-
seil Regional per coordinar els horaris i resoldre el gro-
tesc problema d’aquestes connexions transfrontereres?

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprofitament turístic de la línia ferro
viària de l’Empordà
Tram. 314-06103/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9068 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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.

Considerant que hi ha experiències ferroviàries trans-
frontereres molt positives en diferents països europeus.

Considerant que som conscients de les potencialitats de 
les línies ferroviàries locals pel que fa al turisme i, so-
bretot, pel que fa a les noves modalitats turístiques, molt 
menys estacionals que les actuals i basades en donar a 
conèixer el patrimoni cultural, paisatgístic i natural. 
Unes noves modalitats que estan en clara expansió a tot 
el món.

Considerant que aquestes potencialitats poden fer-se rea-
litat perquè coneixem experiències que existeixen arreu, 
des de la Selva Negra Alemanya fins al fiords Noruecs, 
des de la Liguria Italiana fins als Alps Suïssos, en què les 
línies ferroviàries juguen un paper estratègic.

Considerant que els atractius turístics d’una i altra banda 
de l’Albera són sovint complementaris.

Considerant la gran importància que tenen el comerç i 
l’hostaleria en l’economia empordanesa i que estem con-
vençuts que, en aquesta època de crisi, és més conveni-
ent que mai afavorir l’economia local.

Considerant que l’actual aportació dels trens regionals a 
la mobilitat turística, malgrat les greus deficiències del 
servei, no és negligible, com ho demostra, per exemple, 
el fet que un 20% dels visitants del Museu Dalí, arriben 
a Figueres en tren.

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

1) Contempla el Govern desenvolupar una política que 
afavoreixi l’ús d’aquest mitjà de transport per fer possi-
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tes següents per tal que li siguin contestades amb respos-
ta escrita.

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

1) Tenint en compte que tant el Pla territorial de les Co-
marques Gironines (PTCG), com el Pla director urbanís-
tic del sistema urbà de Figueres (PDUSUF) valoren més 
positivament la integració urbana del corredor ferroviari 
actual, determinant ambdós una reserva de 30 m. que 
permetria soterrar la traça actual, contempla el Govern 
aquesta possibilitat?

2) En aquesta mateixa línia, s’ha plantejat el Govern la 
possibilitat de crear un ramal de connexió de la línia 
d’altes prestacions amb la línia convencional pel sud, que 
permetés portar els regionals d’altes prestacions a l’esta-
ció actual, situada al centre de Figueres, tal com proposa 
el Pla territorial de les Comarques Gironines (PTCG)?

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució de les obres de reforma, 
adequació i posada en funcionament del 
Centre d’Urgències d’Atenció Primària del 
Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-06108/09

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9077 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– La construcció d’un Centre d’Urgències d’Atenció Pri-
mària, l’anomenat CUAP, al Prat de Llobregat es veurà 
afectat per les retallades en matèria d’equipaments sani-
taris anunciades pel Departament de Salut?

– Quin és el calendari d’execució de les obres de reforma 
i adequació i la posada en marxa del CUAP al Prat de 
Llobregat?

– Té previst el Govern dotar en els pressupostos per l’any 
2011 la partida necessària pel CUAP del Prat de Llobregat?

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possible desaparició del servei fer
roviari de transport de viatgers entre Figue
res i Portbou
Tram. 314-06106/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9071 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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.

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

1) En el context de la impossibilitat pràctica de finan-
çar les obres d’infraestructura lligades al projecte de 
traslladar l’estació de Figueres del tren convencional a 
Vilafant, contempla el Govern la possibilitat que desa-
paregui el servei de transport de viatgers entre Figueres 
i Portbou i que aquest tram de la línia resti oberta només 
al transport de mercaderies?

2) En el cas hipotètic que, des de qualsevol instància de 
l’administració de l’Estat, es plantegés la possibilitat que 
acabem d’esmentar, quines serien les actuacions del Go-
vern?

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el soterrament del tram urbà de la lí
nia ferroviària de Figueres i sobre la conne
xió de la línia d’altes prestacions amb la línia 
convencional
Tram. 314-06107/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9072 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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

– Té coneixement el Govern de la situació que existeix al 
servei de pediatria al Centre d’Atenció Primària de Bo-
navista de Tarragona (Tarragonès)?

– Quines actuacions té previst el Govern adoptar per mi-
llorar l’atenció al servei de pediatria al CAP Bonavista 
de Tarragona?

– En atenció al problemes existents de comunicació en-
tre pacients i personal sanitari, s’han adoptat mesures 
per solucionar aquesta problemàtica als centres de salut?

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Rafael Luna Vivas, Juan Bertomeu Bertomeu, i Alícia 
Alegret i Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforç del personal sanitari dels 
centres de salut dels municipis turístics
Tram. 314-06111/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9080 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Juan Bertomeu Bertomeu, di-
putat, Alícia Alegret i Martí, diputada 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, presenten la pregunta següent per tal que els si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Té previst el Govern reforçar el personal sanitari del 
centres d’atenció primària, consultoris locals i hospitals 
de les poblacions costaneres que en època de vacances 
reben una important població estacional?

– Aquest reforç s’ha adoptat en anys anteriors? En cas 
afirmatiu, quins municipis es veuen beneficiats?

– Aquest anys, tot i les retallades pressupostàries es pro-
duirà el reforç del personal sanitari dels centres de salut 
dels municipis turístics? En cas afirmatiu, quins munici-
pis rebran aquest reforç?

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Rafael Luna Vivas, Juan Bertomeu Bertomeu, i Alícia 
Alegret i Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del calendari previst 
per a la construcció de l’Escola Olga Xiri
nacs, de Tarragona
Tram. 314-06109/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9078 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Juan Bertomeu Bertomeu, 
diputat, Alícia Alegret i Martí, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Preveu el Govern el manteniment del calendari previst 
per la construcció de la nova escola Olga Xirinacs al bar-
ri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona (Tarragonès)?

– Es veurà afectada la construcció d’aquest nou equipa-
ment educatiu al barri de Sant Pere i Sant Pau de Tar-
ragona per les retallades pressupostàries anunciades pel 
Govern?

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Rafael Luna Vivas, Juan Bertomeu Bertomeu, i Alícia 
Alegret i Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació del servei de pediatria del 
CAP Bonavista, de Tarragona
Tram. 314-06110/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9079 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Juan Bertomeu Bertomeu, 
diputat, Alícia Alegret i Martí, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Actualment al CAP de Bonavista hi ha dues places de 
pediatria que estan cobertes, però un dels titulars està 
en permanent baixa des de fa algun temps, sense que el 
Departament de Salut s’hagi cobert la vacant.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió i la continuïtat de l’execució 
de la línia 9 del metro
Tram. 314-06113/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9082 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 18 de gener de 2011, com a diputat d’aquest Parlament 
vaig presentar 3 preguntes escrites on demanava que, 
arran d’unes declaracions fetes pel conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat el mes de desembre en relació amb la 
necessitat de revisar l’execució de la línia 9 del metro, 
que el Govern informés de l’abast d’aquesta revisió, del 
capteniment en relació amb la continuïtat d’aquesta exe-
cució i de les finalitats previstes per l’anunciada revisió.

Dos mesos més tard, el 24 de març de 2011, el conseller 
de Territori i Sostenibilitat respon a aquest diputat amb 
dues ratlles que diuen textualment: «Pel que fa a la línia 9  
del metro remetem al diputat a la meva compareixença 
sobre les línies d’actuació que va tenir lloc el passat 15 de  
febrer a la comissió de Territori i Sostenibilitat»

Aquest Diputat, que va seguir amb molta atenció la ci-
tada compareixença del conseller, ha revisat el diari de 
sessions de la Comissió del 15 de febrer on ha constatat 
que el Conseller va dir textualment: 

«A banda del traspàs de Rodalies i Regionals, en matèria 
de transport ferroviari hi ha una altra actuació que ha 
estat centre d’atenció en els darrers anys i també en els 
darrers dies. Parlo de la Línia 9. Vull que totes les meves 
paraules sobre aquesta línia siguin molt clares, perquè ja 
hi ha qui n’ha decidit el futur abans que nosaltres concre-
tem res, que no ho hem fet. Seguirem amb la construcció 
de l’obra, perquè som conscients de la importància que té 
per Barcelona i pels municipis per on circula. Nosaltres 
vàrem iniciar la Línia 9 i nosaltres la volem finalitzar.

Ara bé, hem de dir que les coses no s’han fet precisament 
bé fins ara. La prova de tot plegat és la dificultat de finan-
çar-la, tot i haver recorregut a diferents malabarismes 
financers. Però tot i així tirarem endavant l’obra. Segura-
ment ho haurem de fer a un ritme menor, alentint el ritme 
d’alguna de les tuneladores i deixant per més endavant 
la construcció d’alguna estació, però dic segurament. No 
parlo de deixar-les de fer, ni d’eliminar les onze estacions  
del tram central, tal com ha publicat algun mitjà de co-
municació. Parlo d’algunes estacions que podrien ser 
reprogramades, però necessitem temps per acabar de de-
cidir-ho. I allò que decidim ho haurem de parlar amb les 
administracions locals»

Vista la transcripció, i constatant que en aquell moment 
el Conseller reitera diverses vegades que no havien pres 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades amb relació 
a la intoxicació per salmonel·losi d’un na
dó a l’Hospital de Sant Joan, de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 314-06112/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9081 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Juan Bertomeu Bertomeu, di-
putat, Alícia Alegret i Martí, diputada 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, presenten la pregunta següent per tal que els si-
gui contestada amb resposta escrita.

El passat mes de febrer a l’Hospital de Sant Joan de Reus 
va ser atès un nadó que presentava diverses afeccions. 
Després de la corresponent analítica, el diagnòstic va ser 
que el nen estava afectat per una salmonel·losi.

Un mes després dels fets, es fa pública al mitjans de co-
municació que ha estat retirada del mercat una llet en 
pols que consumia el nadó afectat per la salmonel·losi, i 
que en el conjunt de l’Estat han hagut disset casos simi-
lar al nadó de Reus.

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

– Quines mesures ha adoptat el Departament de Salut en 
relació als fets?

– La retirada del producte ha estat a instàncies de la Ge-
neralitat?

– Quina informació ha facilitat la Generalitat als consu-
midors sobre la retirada de la llet de nadó?

– Ha obert la Generalitat algun expedient al fabricant del 
producte?

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Rafael Luna Vivas, Juan Bertomeu Bertomeu, i Alícia 
Alegret i Martí, diputats del GP del PPC
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proposat per ser sancionats? Desglossat per activitat de 
l’establiment.

– Quants d’aquests expedients s’han obert a instàncies 
d’una denúncia de particulars o entitats?

– Quina ha estat l’evolució de les sancions imposades a 
establiment de la ciutat de Tarragona per no retolar en 
català entre els anys 2007 i 2010? Desglossat per anys i 
activitat de l’establiment.

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients sancionadors per no 
retolar en català incoats a empreses de Gi
rona del 2007 al 2010
Tram. 314-06115/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants requeriments, advertint de la sanció, s’han re-
més a establiments de la ciutat de Girona per no retolar 
en català durant l’any 2010? Desglossat per activitat de 
l’establiment.

– Quants establiments han estat sancionats per no retolar 
en català a la ciutat de Girona durant l’any 2010? Des-
glossat per activitat de l’establiment.

– Quin és l’import recaptat de les sancions imposades 
a establiments de la ciutat de Girona per no retolar en 
català durant l’any 2010? Desglossat per activitat de l’es-
tabliment.

– Quin és l’import de les sancions imposades a establi-
ments de la ciutat de Girona per no retolar en català du-
rant l’any 2010? Desglossat per activitat de l’establiment.

– Quants establiments o empreses de la ciutat de Girona 
tenen en tramitació en aquest moment o se’ls ha proposat 
per ser sancionats? Desglossat per activitat de l’establi-
ment.

– Quants d’aquests expedients s’han obert a instàncies 
d’una denúncia de particulars o entitats?

– Quina ha estat l’evolució de les sancions imposades a 
establiment de la ciutat de Girona per no retolar en català 

cap decisió al respecte, aquest diputat no entén perquè 
el Conseller el remet a la seva compareixença i és per 
aquest motiu que reitera les mateixes preguntes al Con-
seller.

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

– Quin és l’abast previst pel Govern de la revisió de 
l’execució de la línia 9 de metro?

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
continuïtat de l’execució de la línia 9 del metro?

– Quines són les finalitats previstes pel Govern en rela-
ció a aquesta revisió anunciada?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients sancionadors per no 
retolar en català incoats a empreses de Tar
ragona del 2007 al 2010
Tram. 314-06114/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9110 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants requeriments, advertint de la sanció, s’han re-
més a establiments de la ciutat de Tarragona per no reto-
lar en català durant l’any 2010? Desglossat per activitat 
de l’establiment.

– Quants establiments han estat sancionats per no retolar 
en català a la ciutat de Tarragona durant l’any 2010? Des-
glossat per activitat de l’establiment.

– Quin és l’import recaptat de les sancions imposades 
a establiments de la ciutat de Tarragona per no retolar 
en català durant l’any 2010? Desglossat per activitat de 
l’establiment.

– Quin és l’import de les sancions imposades a establi-
ments de la ciutat de Tarragona per no retolar en català 
durant l’any 2010? Desglossat per activitat de l’establi-
ment.

– Quants establiments o empreses de la ciutat de Tar-
ragona tnen en tramitació en aquest moment o se’ls ha 



12 d’abril de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 54

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients incoats a comerços 
de Tarragona del 2003 al 2010 i les sancions 
imposades
Tram. 314-06117/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9113 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants expedients s’han obert a comerços a la ciutat de 
Tarragona des de l’any 2003 fins al 2010, especificant el 
tipus d’expedient?

– Quantes sancions a comerços s’han imposat a la ciutat 
de Tarragona des de l’any 2003 fins al 2010, especificant 
el tipus de sancions i quantitat de cadascuna?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients incoats a comerços de 
Girona del 2003 al 2010 i les sancions impo
sades
Tram. 314-06118/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9114 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants expedients s’han obert a comerços a la ciutat 
de Girona des de l’any 2003 fins al 2010, especificant el 
tipus d’expedient?

entre els anys 2007 i 2010? Desglossat per anys i activi-
tat de l’establiment.

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients sancionadors per no 
retolar en català incoats a empreses de Llei
da (Segrià) del 2007 al 2010
Tram. 314-06116/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants requeriments, advertint de la sanció, s’han re-
més a establiments de la ciutat de Lleida per no retolar 
en català durant l’any 2010? Desglossat per activitat de 
l’establiment.

– Quants establiments han estat sancionats per no retolar 
en català a la ciutat de Lleida durant l’any 2010? Des-
glossat per activitat de l’establiment.

– Quin és l’import recaptat de les sancions imposades 
a establiments de la ciutat de Lleida per no retolar en 
català durant l’any 2010? Desglossat per activitat de l’es-
tabliment.

– Quin és l’import de les sancions imposades a establi-
ments de la ciutat de Lleida per no retolar en català du-
rant l’any 2010? Desglossat per activitat de l’establiment.

– Quants establiments o empreses de la ciutat de Lleida 
tenen en tramitació en aquest moment o se’ls ha proposat 
per ser sancionats? Desglossat per activitat de l’establi-
ment.

– Quants d’aquests expedients s’han obert a instàncies 
d’una denúncia de particulars o entitats?

– Quina ha estat l’evolució de les sancions imposades a 
establiment de la ciutat de Lleida per no retolar en català 
entre els anys 2007 i 2010? Desglossat per anys i activi-
tat de l’establiment.

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el nombre d’actuacions en relació als apar-
taments turístics dutes a termes a Catalunya durant els 
anys 2009 i 2010, incloent les denúncies entre empreses 
explotadores, queixes sobre habitatges concrets explotats 
per empreses autoritzades turísticament i queixes sobre 
habitatges que es lloguen per la LAU o les empreses que 
els comercialitzen, especificant mes a mes i per comar-
ques?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió de les retallades pres
supostàries en els projectes de millorament 
i en l’activitat quirúrgica de l’Hospital de Vi
lafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 314-06121/09

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9117 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Els projectes d’ampliació i millora de l’Hospital co-
marcal de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) es veu-
ran afectats per les retallades anunciades pel Govern? En 
quina forma?

– L’activitat quirúrgica que es desenvolupa a l’Hospital 
comarcal de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) es 
veurà afectada per les retallades anunciades pel Govern? 
En quina forma?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

– Quantes sancions a comerços s’han imposat a la ciutat 
de Girona des de l’any 2003 fins al 2010, especificant el 
tipus de sancions i quantitat de cadascuna?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients incoats a comerços de 
Lleida (Segrià) del 2003 al 2010 i les sanci
ons imposades
Tram. 314-06119/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9115 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants expedients s’han obert a comerços a la ciutat 
de Lleida des de l’any 2003 fins al 2010, especificant el 
tipus d’expedient?

– Quantes sancions a comerços s’han imposat a la ciutat 
de Lleida des de l’any 2003 fins al 2010, especificant el 
tipus de sancions i quantitat de cadascuna?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme amb re
lació als apartaments turístics el 2009 i el 
2010
Tram. 314-06120/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9116 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
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La davallada dels ingressos de la Generalitat de Cata-
lunya ha d’esdevenir, al nostre entendre, un estímul per 
a cercar solucions estructurals que redueixin la despesa 
corrent. En aquest sentit, entenem que una de els mesu-
res a explorar és la reducció dels lloguers que paga la 
Generalitat de Catalunya i, molt concretament, el Depar-
tament de Benestar i Família. Per aquest motiu el nostre 
grup vol formular la següent pregunta sobre les subseus 
del Departament.

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

– Quines condicions tenen cadascun d’ells? De quina 
data provenen? Qui els va signar? Quines possibilitats 
d’opció de compra tenen cadascun d’ells?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alternatives al lloguer de les sub
seus del Departament de Benestar Social i 
Família
Tram. 314-06124/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9122 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent sobre les subseus del 
Departament de Benestar Social i Família, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita: 

La davallada dels ingressos de la Generalitat de Cata-
lunya ha d’esdevenir, al nostre entendre, un estímul per 
a cercar solucions estructurals que redueixin la despesa 
corrent. En aquest sentit, entenem que una de els mesu-
res a explorar és la reducció dels lloguers que paga la 
Generalitat de Catalunya i, molt concretament, el Depar-
tament de Benestar i Família. Per aquest motiu el nostre 
grup vol formular la següent pregunta sobre les subseus 
del Departament.

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

– Té previst el Departament explorar alternatives al llo-
guer per a cadascun dels casos o a nivell global?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subseus a lloguer del Departa
ment de Benestar Social i Família
Tram. 314-06122/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9120 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent sobre les subseus del 
Departament de Benestar Social i Família, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita: 

La davallada dels ingressos de la Generalitat de Cata-
lunya ha d’esdevenir, al nostre entendre, un estímul per 
a cercar solucions estructurals que redueixin la despesa 
corrent. En aquest sentit, entenem que una de els mesu-
res a explorar és la reducció dels lloguers que paga la 
Generalitat de Catalunya i, molt concretament, el Depar-
tament de Benestar i Família. Per aquest motiu el nostre 
grup vol formular la següent pregunta sobre les subseus 
del Departament.

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

– Quins altres edificis té en lloguer el Departament de 
Benestar i Família, a banda de l’edifici de Palau de Mar 
de la seu central?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions del lloguer de les sub
seus del Departament de Benestar Social i 
Família
Tram. 314-06123/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9121 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent sobre les subseus del 
Departament de Benestar Social i Família, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita: 
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a cercar solucions estructurals que redueixin la despesa 
corrent. En aquest sentit, entenem que una de els mesu-
res a explorar és la reducció dels lloguers que paga la 
Generalitat de Catalunya i, molt concretament, el Depar-
tament de Benestar i Família. Per aquest motiu el nostre 
grup vol formular la següent pregunta sobre la seu cen-
tral del Departament.

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

– Quines són les condicions que es van fixar en el mo-
ment en què es va llogar l’espai?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conseller del Departament de Ben
estar Social i Família en el moment en què 
es va llogar la seu central del Departament
Tram. 314-06127/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9125 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent sobre el lloguer de la 
seu central del Departament de Benestar Social i Famí-
lia, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

La davallada dels ingressos de la Generalitat de Cata-
lunya ha d’esdevenir, al nostre entendre, un estímul per 
a cercar solucions estructurals que redueixin la despesa 
corrent. En aquest sentit, entenem que una de els mesu-
res a explorar és la reducció dels lloguers que paga la 
Generalitat de Catalunya i, molt concretament, el Depar-
tament de Benestar i Família. Per aquest motiu el nostre 
grup vol formular la següent pregunta sobre la seu cen-
tral del Departament.

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

– Qui era el màxim responsable del Departament de 
Benestar Social i Família en el moment en què es va llo-
gar l’espai?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el lloguer de la seu central del Depar
tament de Benestar Social i Família
Tram. 314-06125/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9123 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent sobre el lloguer de la 
seu central del Departament de Benestar Social i Famí-
lia, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

La davallada dels ingressos de la Generalitat de Cata-
lunya ha d’esdevenir, al nostre entendre, un estímul per 
a cercar solucions estructurals que redueixin la despesa 
corrent. En aquest sentit, entenem que una de els mesu-
res a explorar és la reducció dels lloguers que paga la 
Generalitat de Catalunya i, molt concretament, el Depar-
tament de Benestar i Família. Per aquest motiu el nostre 
grup vol formular la següent pregunta sobre la seu cen-
tral del Departament.

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

– Quan es va formalitzar per primera vegada el contracte 
de lloguer?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions del lloguer de la seu 
central del Departament de Benestar Social  
i Família
Tram. 314-06126/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9124 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent sobre el lloguer de la 
seu central del Departament de Benestar Social i Famí-
lia, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

La davallada dels ingressos de la Generalitat de Cata-
lunya ha d’esdevenir, al nostre entendre, un estímul per 
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a cercar solucions estructurals que redueixin la despesa 
corrent. En aquest sentit, entenem que una de els mesu-
res a explorar és la reducció dels lloguers que paga la 
Generalitat de Catalunya i, molt concretament, el Depar-
tament de Benestar i Família. Per aquest motiu el nostre 
grup vol formular la següent pregunta sobre la seu cen-
tral del Departament.

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

– Quan s’acaba el contracte de lloguer en vigor?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negociació d’un lloguer amb opció 
de compra de la seu central del Departa
ment de Benestar Social i Família
Tram. 314-06130/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9128 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent sobre el lloguer de la 
seu central del Departament de Benestar Social i Famí-
lia, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

La davallada dels ingressos de la Generalitat de Cata-
lunya ha d’esdevenir, al nostre entendre, un estímul per 
a cercar solucions estructurals que redueixin la despesa 
corrent. En aquest sentit, entenem que una de els mesu-
res a explorar és la reducció dels lloguers que paga la 
Generalitat de Catalunya i, molt concretament, el Depar-
tament de Benestar i Família. Per aquest motiu el nostre 
grup vol formular la següent pregunta sobre la seu cen-
tral del Departament.

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

– Ha intentat el Departament negociar un lloguer amb 
opció de compra amb el propietari de l’edifici?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost mensual del lloguer de la seu 
central del Departament de Benestar Social 
i Família
Tram. 314-06128/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9126 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent sobre el lloguer de la 
seu central del Departament de Benestar Social i Famí-
lia, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

La davallada dels ingressos de la Generalitat de Cata-
lunya ha d’esdevenir, al nostre entendre, un estímul per 
a cercar solucions estructurals que redueixin la despesa 
corrent. En aquest sentit, entenem que una de els mesu-
res a explorar és la reducció dels lloguers que paga la 
Generalitat de Catalunya i, molt concretament, el Depar-
tament de Benestar i Família. Per aquest motiu el nostre 
grup vol formular la següent pregunta sobre la seu cen-
tral del Departament.

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

– Quin és el cost mensual del lloguer?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el venciment del lloguer de la seu cen
tral del Departament de Benestar Social i 
Família
Tram. 314-06129/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9127 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent sobre el lloguer de la 
seu central del Departament de Benestar Social i Famí-
lia, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

La davallada dels ingressos de la Generalitat de Cata-
lunya ha d’esdevenir, al nostre entendre, un estímul per 
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ment, presenta la pregunta següent sobre el lloguer de la 
seu central del Departament de Benestar Social i Famí-
lia, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

La davallada dels ingressos de la Generalitat de Cata-
lunya ha d’esdevenir, al nostre entendre, un estímul per 
a cercar solucions estructurals que redueixin la despesa 
corrent. En aquest sentit, entenem que una de els mesu-
res a explorar és la reducció dels lloguers que paga la 
Generalitat de Catalunya i, molt concretament, el Depar-
tament de Benestar i Família. Per aquest motiu el nostre 
grup vol formular la següent pregunta sobre la seu cen-
tral del Departament.

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

– Ens poden passar l’acord que es va tancar en aquells 
moments?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’amortització prevista amb relació a 
la seu central del Departament de Benestar 
Social i Família
Tram. 314-06133/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9131 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent sobre el lloguer de la 
seu central del Departament de Benestar Social i Famí-
lia, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

La davallada dels ingressos de la Generalitat de Cata-
lunya ha d’esdevenir, al nostre entendre, un estímul per 
a cercar solucions estructurals que redueixin la despesa 
corrent. En aquest sentit, entenem que una de els mesu-
res a explorar és la reducció dels lloguers que paga la 
Generalitat de Catalunya i, molt concretament, el Depar-
tament de Benestar i Família. Per aquest motiu el nostre 
grup vol formular la següent pregunta sobre la seu cen-
tral del Departament.

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

– Quina amortització es preveia? 

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un edifici com a no
va seu central del Departament de Benestar 
Social i Família
Tram. 314-06131/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9129 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent sobre el lloguer de la 
seu central del Departament de Benestar Social i Famí-
lia, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

La davallada dels ingressos de la Generalitat de Cata-
lunya ha d’esdevenir, al nostre entendre, un estímul per 
a cercar solucions estructurals que redueixin la despesa 
corrent. En aquest sentit, entenem que una de els mesu-
res a explorar és la reducció dels lloguers que paga la 
Generalitat de Catalunya i, molt concretament, el Depar-
tament de Benestar i Família. Per aquest motiu el nostre 
grup vol formular la següent pregunta sobre la seu cen-
tral del Departament.

L’any 2006, el Departament va negociar amb el Departa-
ment d’Economia la construcció d’un nou edifici al solar 
de les antigues cotxeres de Borbó, a Nou Barris de Bar-
celona, amb l’objectiu de disminuir la despesa corrent.

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

– Pensa reprendre el Govern aquesta iniciativa en aquests 
moments de crisi econòmica?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord tancat amb relació al lloguer 
de la seu central del Departament de Ben
estar Social i Família
Tram. 314-06132/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9130 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-

Fascicle segon
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a cercar solucions estructurals que redueixin la despesa 
corrent. En aquest sentit, entenem que una de els mesu-
res a explorar és la reducció dels lloguers que paga la 
Generalitat de Catalunya i, molt concretament, el Depar-
tament de Benestar i Família. Per aquest motiu el nostre 
grup vol formular la següent pregunta sobre les subseus 
del Departament.

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

– Quines condicions tenen cadascun d’ells? De quina 
data provenen? Qui els va signar? Quines possibilitats 
d’opció de compra tenen cadascun d’ells?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alternatives al lloguer de les sub
seus del Departament de Benestar Social i 
Família
Tram. 314-06136/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9134 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent sobre les subseus del 
Departament de Benestar Social i Família, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita: 

La davallada dels ingressos de la Generalitat de Cata-
lunya ha d’esdevenir, al nostre entendre, un estímul per 
a cercar solucions estructurals que redueixin la despesa 
corrent. En aquest sentit, entenem que una de els mesu-
res a explorar és la reducció dels lloguers que paga la 
Generalitat de Catalunya i, molt concretament, el Depar-
tament de Benestar i Família. Per aquest motiu el nostre 
grup vol formular la següent pregunta sobre les subseus 
del Departament.

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

– Té previst el Departament explorar alternatives al llo-
guer per a cadascun dels casos o a nivell global?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subseus a lloguer del Departa
ment de Benestar Social i Família
Tram. 314-06134/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9132 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent sobre les subseus del 
Departament de Benestar Social i Família, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita: 

La davallada dels ingressos de la Generalitat de Cata-
lunya ha d’esdevenir, al nostre entendre, un estímul per 
a cercar solucions estructurals que redueixin la despesa 
corrent. En aquest sentit, entenem que una de els mesu-
res a explorar és la reducció dels lloguers que paga la 
Generalitat de Catalunya i, molt concretament, el Depar-
tament de Benestar i Família. Per aquest motiu el nostre 
grup vol formular la següent pregunta sobre les subseus 
del Departament.

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

– Quins altres edificis té en lloguer el Departament de 
Benestar i Família, a banda de l’edifici de Palau de Mar 
de la seu central?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre condicions del lloguer de les subseus 
del Departament de Benestar Social i Família
Tram. 314-06135/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9133 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent sobre les subseus del 
Departament de Benestar Social i Família, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita: 

La davallada dels ingressos de la Generalitat de Cata-
lunya ha d’esdevenir, al nostre entendre, un estímul per 
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Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposava el Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals abans de l’Acord de Govern de 29 de 
març 2011 sobre la reducció d’estructures departamen-
tals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
d’Economia i Coneixement fins a l’entrada 
en vigor de l’Acord de Govern del 29 de març 
de 2011 relatiu a la reducció d’estructures 
departamentals
Tram. 314-06139/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9143 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposava el Departament d’Economia i Conei-
xement abans de l’Acord de Govern de 29 de març 2011 
sobre la reducció d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
de la Presidència fins a l’entrada en vigor de 
l’Acord de Govern del 29 de març de 2011, 
relatiu a la reducció d’estructures departa
mentals
Tram. 314-06137/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9141 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposava el Departament de la Presidència 
abans de l’Acord de Govern de 29 de març 2011 sobre la 
reducció d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals fins 
a l’entrada en vigor de l’Acord de Govern 
del 29 de març de 2011 relatiu a la reducció 
d’estructures departamentals
Tram. 314-06138/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9142 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.
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departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposava el Departament de Salut abans de 
l’Acord de Govern de 29 de març 2011 sobre la reducció 
d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
d’Interior fins a l’entrada en vigor de l’Acord 
de Govern del 29 de març de 2011 relatiu a 
la reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06142/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9146 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposava el Departament d’Interior abans de 
l’Acord de Govern de 29 de març 2011 sobre la reducció 
d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
d’Ensenyament fins a l’entrada en vigor de 
l’Acord de Govern del 29 de març de 2011 
relatiu a la reducció d’estructures departa
mentals
Tram. 314-06140/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9144 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposava el Departament d’Ensenyament abans 
de l’Acord de Govern de 29 de març 2011 sobre la reduc-
ció d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
de Salut fins a l’entrada en vigor de l’Acord de  
Govern del 29 de març de 2011 relatiu a la 
reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06141/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9145 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
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departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposava el Departament de Cultura abans de 
l’Acord de Govern de 29 de març 2011 sobre la reducció 
d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta
ció i Medi Natural fins a l’entrada en vigor 
de l’Acord de Govern del 29 de març de 2011 
relatiu a la reducció d’estructures departa
mentals
Tram. 314-06145/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9149 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposava el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural abans de 
l’Acord de Govern de 29 de març 2011 sobre la reducció 
d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
de Territori i Sostenibilitat fins a l’entrada en 
vigor de l’Acord de Govern del 29 de març 
de 2011 relatiu a la reducció d’estructures 
departamentals
Tram. 314-06143/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9147 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposava el Departament de Territori i Soste-
nibilitat abans de l’Acord de Govern de 29 de març 2011 
sobre la reducció d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
de Cultura fins a l’entrada en vigor de l’Acord 
de Govern del 29 de març de 2011 relatiu a 
la reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06144/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9148 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
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Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
labo rals disposava el Departament d’Empresa i Ocu-
pació abans de l’Acord de Govern de 29 de març 2011 
sobre la reducció d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nombre d’òrgans del Departa
ment de Justícia fins a l’entrada en vigor de 
l’Acord de Govern del 29 de març de 2011 
relatiu a la reducció d’estructures departa
mentals
Tram. 314-06148/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9152 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposava el Departament de Justícia abans de 
l’Acord de Govern de 29 de març 2011 sobre la reducció 
d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
de Benestar Social i Família fins a l’entrada 
en vigor de l’Acord de Govern del 29 de març 
de 2011 relatiu a la reducció d’estructures 
departamentals
Tram. 314-06146/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9150 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposava el Departament de Benestar Social i 
Família abans de l’Acord de Govern de 29 de març 2011 
sobre la reducció d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
d’Empresa i Ocupació fins a l’entrada en vi
gor de l’Acord de Govern del 29 de març de 
2011 relatiu a la reducció d’estructures de
partamentals
Tram. 314-06147/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9151 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.
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gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposarà el Departament de Governació i Re-
lacions Institucionals després de l’Acord de Govern de 
29 de març de 2011 sobre la reducció d’estructures de-
partamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nombre d’òrgans del Departa
ment d’Economia i Coneixement després de 
l’entrada en vigor de l’Acord de Govern del  
29 de març de 2011 relatiu a la reducció 
d’estructures departamentals
Tram. 314-06151/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9155 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposarà el Departament d’Economia i Conei-
xement després de l’Acord de Govern de 29 de març de 
2011 sobre la reducció d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes pressupostaris de l’apro
vació del pla de racionalització normativa 
sobre el Departament de la Presidència
Tram. 314-06149/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9153 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposarà el Departament de la Presidència des-
prés de l’Acord de Govern de 29 de març de 2011 sobre la 
reducció d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals 
després de l’entrada en vigor de l’Acord de 
Govern del 29 de març de 2011 relatiu a la 
reducció d’estructures departamentals
Tram. 314-06150/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9154 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
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Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposarà el Departament de Salut després de 
l’Acord de Govern de 29 de març de 2011 sobre la reduc-
ció d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
d’Interior després de l’entrada en vigor de 
l’Acord de Govern del 29 de març de 2011 
relatiu a la reducció d’estructures departa
mentals
Tram. 314-06154/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9158 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposarà el Departament d’Interior després de 
l’Acord de Govern de 29 de març de 2011 sobre la reduc-
ció d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
d’Ensenyament després de l’entrada en vi
gor de l’Acord de Govern del 29 de març de 
2011 relatiu a la reducció d’estructures de
partamentals
Tram. 314-06152/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9156 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposarà el Departament d’Ensenyament des-
prés de l’Acord de Govern de 29 de març de 2011 sobre la 
reducció d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
de Salut després de l’entrada en vigor de 
l’Acord de Govern del 29 de març de 2011 
relatiu a la reducció d’estructures departa
mentals
Tram. 314-06153/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9157 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.
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Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposarà el Departament de Cultura després de 
l’Acord de Govern de 29 de març de 2011 sobre la reduc-
ció d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta
ció i Medi Natural després de l’entrada en 
vigor de l’Acord de Govern del 29 de març 
de 2011 relatiu a la reducció d’estructures 
departamentals
Tram. 314-06157/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9161 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposarà el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural després de 
l’Acord de Govern de 29 de març de 2011 sobre la reduc-
ció d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
de Territori i Sostenibilitat després de l’en
trada en vigor de l’Acord de Govern del 29 de  
març de 2011 relatiu a la reducció d’estruc
tures departamentals
Tram. 314-06155/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9159 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposarà el Departament de Territori i Soste-
nibilitat després de l’Acord de Govern de 29 de març de 
2011 sobre la reducció d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
de Cultura després de l’entrada en vigor de 
l’Acord de Govern del 29 de març de 2011 
relatiu a la reducció d’estructures departa
mentals
Tram. 314-06156/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9160 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.
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Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposarà el Departament d’Empresa i Ocupa-
ció després de l’Acord de Govern de 29 de març de 2011 
sobre la reducció d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
de Justícia després de l’entrada en vigor de 
l’Acord de Govern del 29 de març de 2011 
relatiu a la reducció d’estructures departa
mentals
Tram. 314-06160/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9164 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposarà el Departament de Justícia després de 
l’Acord de Govern de 29 de març de 2011 sobre la reduc-
ció d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
de Benestar Social i Família després de l’en
trada en vigor de l’Acord de Govern del 29 de  
març de 2011 relatiu a la reducció d’estruc
tures departamentals
Tram. 314-06158/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9162 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– De quants òrgans actius (subdireccions generals, ser-
veis, seccions i negociats), àrees funcionals, i unitats la-
borals i quins òrgans actius, àrees funcionals i unitats 
laborals disposarà el Departament de Benestar Social i 
Família després de l’Acord de Govern de 29 de març de 
2011 sobre la reducció d’estructures departamentals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’òrgans del Departament 
d’Empresa i Ocupació després de l’entrada 
en vigor de l’Acord de Govern del 29 de març 
de 2011 relatiu a la reducció d’estructures 
departamentals
Tram. 314-06159/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9163 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.
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– Quin canvi de destinació tindran les 270 persones res-
ponsables de les 270 estructures eliminades en l’esmen-
tat acord?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disminució de càrrecs directius ar
ran de l’aplicació del pla de reducció de les 
estructures departamentals
Tram. 314-06163/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9167 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– Quants menys càrrecs directius tindrà la Generalitat a 
partir d’aquest acord?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les normatives derogades al Departa
ment de la Presidència arran de l’aprovació 
del pla de racionalització normativa
Tram. 314-06164/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9168 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’efecte de l’aplicació del pla de 
reduc ció d’estructures departamentals en la 
remuneració dels responsables d’aquestes 
estructures
Tram. 314-06161/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9165 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 

– Quin efecte tindrà l’acord de govern de 29 de març de 
2011 relatiu a la reducció d’estructures, sobre la remune-
ració de les 270 persones responsables de les 270 estruc-
tures eliminades en l’esmentat acord?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el canvi de destinació de les persones 
afectades pel pla de reducció de les estruc
tures departamentals
Tram. 314-06162/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9166 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de reducció de les estructures 
departamentals, que preveu una disminució dels seus òr-
gans departamentals, interessa saber a aquest diputat i al 
seu Grup Parlamentari: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre les normatives derogades al Departament 
d’Economia i Coneixement arran de l’aprova
ció del pla de racionalització normativa
Tram. 314-06166/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9170 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que  
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quines normatives seran derogades al Departament 
d’Economia i Coneixement arran de l’acord de Govern 
de 29 de març de 2011?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les normatives derogades al Depar
tament d’Ensenyament arran de l’aprovació 
del pla de racionalització normativa
Tram. 314-06167/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9171 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quines normatives seran derogades al Departament de 
la Presidència arran de l’acord de Govern de 29 de març 
de 2011?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les normatives derogades al Departa
ment de Governació i Relacions Institucio
nals arran de l’aprovació del pla de raciona
lització normativa
Tram. 314-06165/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9169 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quines normatives seran derogades al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals arran de l’acord de 
Govern de 29 de març de 2011?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quines normatives seran derogades al Departament 
d’Interior arran de l’acord de Govern de 29 de març de 
2011?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les normatives derogades al Depar
tament de Territori i Sostenibilitat arran de 
l’aprovació del pla de racionalització norma
tiva
Tram. 314-06170/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9174 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quines normatives seran derogades al Departament  
de Territori i Sostenibilitat arran de l’acord de Govern de  
29 de març de 2011?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

– Quines normatives seran derogades al Departament 
d’Ensenyament arran de l’acord de Govern de 29 de 
març de 2011?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les normatives derogades al Departa
ment de Salut arran de l’aprovació del pla de 
racionalització normativa
Tram. 314-06168/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9172 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quines normatives seran derogades al Departament de 
Salut arran de l’acord de Govern de 29 de març de 2011?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les normatives derogades al Departa
ment d’Interior arran de l’aprovació del pla 
de racionalització normativa
Tram. 314-06169/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9173 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.
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– Quines normatives seran derogades al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural arran de l’acord de Govern de 29 de març de 2011?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les normatives derogades al Departa
ment de Benestar Social i Família arran de 
l’aprovació del pla de racionalització norma
tiva
Tram. 314-06173/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9177 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quines normatives seran derogades al Departament  
de Benestar Social i Família arran de l’acord de Govern de  
29 de març de 2011?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les normatives derogades al Departa
ment d’Empresa i Ocupació arran de l’apro
vació del pla de racionalització normativa
Tram. 314-06174/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9178 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les normatives derogades al Departa
ment de Cultura arran de l’aprovació del pla 
de racionalització normativa
Tram. 314-06171/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9175 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quines normatives seran derogades al Departament de 
Cultura arran de l’acord de Govern de 29 de març de 2011?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les normatives derogades al Departa
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali
mentació i Medi Natural arran de l’aprovació 
del pla de racionalització normativa
Tram. 314-06172/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9176 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les normatives derogades al Departa
ment de la Presidència arran de l’aprovació 
del pla de racionalització normativa
Tram. 314-06176/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9180 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quins efectes pressupostaris tindrà la derogació de les 
normatives aprovada el 29 de març de 2011 sobre el De-
partament de la Presidència?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes pressupostaris de l’apro
vació del pla de racionalització normativa 
sobre el Departament de Governació i Rela
cions Institucionals
Tram. 314-06177/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9181 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quines normatives seran derogades al Departament 
d’Empresa i Ocupació arran de l’acord de Govern de 29 de  
març de 2011?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les normatives derogades al Departa
ment de Justícia arran de l’aprovació del pla 
de racionalització normativa
Tram. 314-06175/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9179 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quines normatives seran derogades al Departament 
de Justícia arran de l’acord de Govern de 29 de març de 
2011?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quins efectes pressupostaris tindrà la derogació de les 
normatives aprovada el 29 de març de 2011 sobre el De-
partament d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes pressupostaris de l’apro
vació del pla de racionalització normativa 
sobre el Departament de Salut
Tram. 314-06180/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9184 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quins efectes pressupostaris tindrà la derogació de les 
normatives aprovada el 29 de març de 2011 sobre el De-
partament de Salut?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

– Quins efectes pressupostaris tindrà la derogació de les 
normatives aprovada el 29 de març de 2011 sobre el De-
partament de Governació i Relacions Institucionals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes pressupostaris de l’apro
vació del pla de racionalització normativa 
sobre el Departament d’Economia i Conei
xement
Tram. 314-06178/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9182 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quins efectes pressupostaris tindrà la derogació de les 
normatives aprovada el 29 de març de 2011 sobre el De-
partament d’Economia i Coneixement?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes pressupostaris de l’apro
vació del pla de racionalització normativa 
sobre el Departament d’Ensenyament
Tram. 314-06179/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9183 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
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– Quins efectes pressupostaris tindrà la derogació de les 
normatives aprovada el 29 de març de 2011 sobre el De-
partament de Territori i Sostenibilitat?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes pressupostaris de l’apro
vació del pla de racionalització normativa 
sobre el Departament de Cultura
Tram. 314-06183/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9187 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quins efectes pressupostaris tindrà la derogació de les 
normatives aprovada el 29 de març de 2011 sobre el De-
partament de Cultura?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes pressupostaris de l’apro
vació del pla de racionalització normativa 
sobre el Departament d’Agricultura, Rama
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-06184/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9188 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes pressupostaris de l’apro
vació del pla de racionalització normativa 
sobre el Departament d’Interior
Tram. 314-06181/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9185 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quins efectes pressupostaris tindrà la derogació de les 
normatives aprovada el 29 de març de 2011 sobre el De-
partament d’Interior?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes pressupostaris de l’apro
vació del pla de racionalització normativa 
sobre el Departament de Territori i Sosteni
bilitat
Tram. 314-06182/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9186 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes pressupostaris de l’apro
vació del pla de racionalització normativa 
sobre el Departament d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-06186/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9190 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quins efectes pressupostaris tindrà la derogació de les 
normatives aprovada el 29 de març de 2011 sobre el De-
partament d’Empresa i Ocupació?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes pressupostaris de l’apro
vació del pla de racionalització normativa 
sobre el Departament de Justícia
Tram. 314-06187/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9191 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quins efectes pressupostaris tindrà la derogació de 
les normatives aprovada el 29 de març de 2011 sobre el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes pressupostaris de l’apro
vació del pla de racionalització normativa 
sobre el Departament de Benestar Social i 
Família
Tram. 314-06185/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9189 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quins efectes pressupostaris tindrà la derogació de les 
normatives aprovada el 29 de març de 2011 sobre el De-
partament de Benestar Social i Família?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Amb quina temporalitat preveu el Govern que s’efec-
tuï la derogació de les normatives aprovada en l’acord de 
Govern de 29 de març de 2011?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el suport econòmic a les comunitats 
catalanes a l’exterior
Tram. 314-06190/09

Formulació
Montserrat Tura i Camafreita, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Montserrat Tura i Camafreita, diputada, Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

El Govern de la Generalitat ha anunciat una important 
retallada de recursos durant el proper exercici pressupos-
tari que afectarà el conjunt de les polítiques públiques.

La notícia ha provocat una profunda inquietud en les co-
munitats catalanes a l’exterior, ja que de manera oficiosa 
alguns membres del nou Govern han manifestat pública-
ment que la reducció de les aportacions a les citades co-
munitats podria superar el percentatge anunciat del 10%.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
pel que fa al suport a les comunitats catalanes a l’exte-
rior?

– Quina és la previsió pressupostària de suport a les acti-
vitats de les comunitats catalanes a l’exterior?

– Ha previst el Govern de la Generalitat, convocar el 
Consell de les comunitats catalanes a l’exterior, per tal 
d’explicar les noves orientacions pressupostàries?

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Montserrat Tura i Camafreita, i Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, diputats del GP SOC

– Quins efectes pressupostaris tindrà la derogació de les 
normatives aprovada el 29 de març de 2011 sobre el De-
partament de Justícia?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes d’estalvi econòmic que su
posarà per als ciutadans la derogació de les 
normatives aprovades en l’acord del Govern 
de 29 de març de 2011
Tram. 314-06188/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9192 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el dia 29 de març de 2011 el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat un Pla de racionalització normativa 
que comporta la derogació de 246 disposicions, interessa 
saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quins efectes d’estalvi econòmic preveu el Govern que 
tindrà per als ciutadans la derogació de les normatives 
aprovada en l’acord de Govern de 29 de març de 2011?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la temporalitat prevista per a la dero
gació de les normatives aprovada en l’acord 
del Govern de 29 de març de 2011
Tram. 314-06189/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9193 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  



12 d’abril de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 54

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 68

2) Quin és el calendari previst d’inici i finalització de 
les obres?

Palau del Parlament, 30 de març de 201

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes relatives a l’au
toritat dels mestres
Tram. 314-06193/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9212 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu 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.

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

– Donades les noves iniciatives del Departament d’En-
senyament i possibles noves instruccions als centres 
educatius, ha calculat el Departament el cost d’instal·lar 
tarimes a tots els centres educatius de Catalunya?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de les obres de construcció del 
centre d’atenció primària Bordeta, al barri 
de la Bordeta, de Barcelona
Tram. 314-06194/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9213 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Ortiz Castellví, diputada 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 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de remodelació de l’Escola 
Lola Anglada, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-06191/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu 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.

Donades les informacions contradictòries del Depar-
tament d’Ensenyament sobre les inversions educatives, 
aquesta diputada vol saber: 

1) Quines són les intencions del Departament respecte el 
projecte de remodelació del CEIP Lola Anglada de Ba-
dalona per tal que passi a ser Institut-Escola.

2) Quin és el calendari previst d’inici i finalització de 
les obres?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de remodelació de l’Escola 
Bufalà II, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-06192/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9211 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu 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.

Donades les informacions contradictòries del Depar-
tament d’Ensenyament sobre les inversions educatives, 
aquesta diputada vol saber:

1) Quines són les intencions del Departament respecte el 
projecte de remodelació del CEIP Bufalà II de Badalona.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les afirmacions del senyor Duran i 
Lleida amb relació a la supressió del límit de 
velocitat a 80 km/h
Tram. 314-06196/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9217 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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.

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

– Comparteix el Govern les afirmacions del senyor Du-
ran i Lleida del 28 de març en les que considerava que 
«mesures com la supressió dels 80 km/h no s’han entès»?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les afirmacions del senyor Duran i 
Lleida amb relació a possibles problemes 
de comunicació durant els primers mesos 
del Govern
Tram. 314-06197/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9218 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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.

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

– Comparteix el Govern les afirmacions del senyor Du-
ran i Lleida del 28 de març en les que afirmava que «hi 

següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Tenint en compte que la Generalitat ja disposa dels ter-
renys, quina previsió té el Govern pel que fa a l’inici de 
les obres per a la construcció del nou Centre d’Atenció 
Primària (CAP) Bordeta al barri del mateix nom de la 
ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses generades per l’activi
tat representativa de l’esposa del president 
de la Generalitat, fins al 31 de març de 2011
Tram. 314-06195/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9216 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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.

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

– El dia 28 de març l’esposa del president de la Genera-
litat es va reunir amb dones vinculades al cos Consular 
a Barcelona. Quines són les despeses directes i indirec-
tes generades fins a 31 de març per qualsevol concepte 
(desplaçaments, actes protocol·laris, etc.) per l’activitat 
de l’esposa del president de la Generalitat quan ha actuat 
d’acord amb aquest condició, a quines partides pressu-
postàries han estat imputades i en quina normativa s’em-
para aquesta despesa, cas que s’hagi produït?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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– Quin és el nombre de persones recloses majors de 70 anys 
 al Centre Penitenciari Brians 2?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interns de més de setan
ta anys al Centre Penitenciari d’Homes de 
Barcelona
Tram. 314-06214/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9243 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de persones recloses majors de 70 anys 
 al Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interns de més de setan
ta anys al Centre Penitenciari de Dones de 
Barcelona
Tram. 314-06215/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9244 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

ha hagut un problema de comunicació en els primers me-
sos del Govern»?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interns de més de setanta 
anys al centre penitenciari Brians 1, a Sant 
Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
Tram. 314-06212/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9241 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 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: 

– Quin és el nombre de persones recloses majors de 70 anys 
al Centre Penitenciari Brians 1?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interns de més de setanta 
anys al centre penitenciari Brians 2, a Sant 
Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
Tram. 314-06213/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9242 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 
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– Quin és el nombre de persones recloses majors de 70 anys 
 al Centre Penitenciari de Girona?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interns de més de setanta 
anys al Centre Penitenciari Obert 1 de Bar
celona
Tram. 314-06218/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9247 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de persones recloses majors de 70 anys 
 al Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interns de més de setanta 
anys al Centre Penitenciari Obert 2 de Bar
celona
Tram. 314-06219/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9248 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de persones recloses majors de 70 anys 
 al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interns de més de setanta 
anys al Centre Penitenciari de Figueres (Alt 
Empordà)
Tram. 314-06216/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9245 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de persones recloses majors de 70 anys 
 al Centre Penitenciari de Figueres?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interns de més de setanta 
anys al Centre Penitenciari de Girona
Tram. 314-06217/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9246 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 
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– Quin és el nombre de persones recloses majors de 70 anys 
 al Centre Penitenciari de Lledoners?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interns de més de setan
ta anys al Centre Penitenciari Obert de Llei
da (Segrià)
Tram. 314-06222/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9251 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de persones recloses majors de 70 anys 
 al Centre Penitenciari Obert de Lleida?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interns de més de setanta 
anys al Centre Penitenciari Ponent, a Lleida 
(Segrià)
Tram. 314-06223/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9252 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de persones recloses majors de 70 anys 
 al Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interns de més de setan
ta anys al Centre Penitenciari de Tarragona
Tram. 314-06220/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9249 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de persones recloses majors de 70 anys 
 al Centre Penitenciari de Tarragona?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interns de més de setan
ta anys al Centre Penitenciari Lledoners, a 
Sant Joan de Vilatorrada (Bages)
Tram. 314-06221/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9250 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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

– Quines accions té previst el Govern realitzar en relació 
a l’assistència sanitària per a majors de 70 anys al Centre 
Penitenciari Brians 1?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència sanitària als interns de 
més de setanta anys al centre penitenciari 
Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llo
bregat)
Tram. 314-06226/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9255 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Quines accions té previst el Govern realitzar en relació 
a l’assistència sanitària per a majors de 70 anys al Centre 
Penitenciari Brians 2?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència sanitària als interns de 
més de setanta anys al Centre Penitenciari 
d’Homes de Barcelona
Tram. 314-06227/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9256 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Quin és el nombre de persones recloses majors de 70 anys 
 al Centre Penitenciari de Ponent?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interns de més de setanta 
anys al Centre Penitenciari Quatre Camins, 
a la Roca del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 314-06224/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9253 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de persones recloses majors de 70 anys 
 al Centre Penitenciari de Quatre Camins?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència sanitària als interns de 
més de setanta anys al centre penitenciari 
Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llo
bregat)
Tram. 314-06225/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9254 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència sanitària als interns de 
més de setanta anys al Centre Penitenciari 
de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-06229/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9258 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Quines accions té previst el Govern realitzar en relació 
a l’assistència sanitària per a majors de 70 anys al Centre 
Penitenciari de Figueres?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència sanitària als interns de 
més de setanta anys al Centre Penitenciari 
de Girona
Tram. 314-06230/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9259 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Quines accions té previst el Govern realitzar en relació 
a l’assistència sanitària per a majors de 70 anys al Centre 
Penitenciari de Girona?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

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 accions té previst el Govern realitzar en relació 
a l’assistència sanitària per a majors de 70 anys al Centre 
Penitenciari d’Homes de Barcelona?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència sanitària als interns de 
més de setanta anys al Centre Penitenciari 
de Dones de Barcelona
Tram. 314-06228/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9257 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Quines accions té previst el Govern realitzar en relació 
a l’assistència sanitària per a majors de 70 anys al Centre 
Penitenciari de Dones de Barcelona?

Palau del Parlament, 30 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 l’assistència sanitària als interns de 
més de setanta anys al Centre Penitenciari 
de Tarragona
Tram. 314-06233/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9262 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Quines accions té previst el Govern realitzar en relació 
a l’assistència sanitària per a majors de 70 anys al Centre 
Penitenciari de Tarragona?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència sanitària als interns de 
més de setanta anys al Centre Penitenciari 
Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Ba
ges)
Tram. 314-06234/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Quines accions té previst el Govern realitzar en relació 
a l’assistència sanitària per a majors de 70 anys al Centre 
Penitenciari de Lledoners?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència sanitària als interns de 
més de setanta anys al Centre Penitenciari 
Obert 1 de Barcelona
Tram. 314-06231/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9260 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Quines accions té previst el Govern realitzar en relació 
a l’assistència sanitària per a majors de 70 anys al Centre 
Penitenciari Obert 1 de Barcelona?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència sanitària als interns de 
més de setanta anys al Centre Penitenciari 
Obert 2 de Barcelona
Tram. 314-06232/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9261 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Quines accions té previst el Govern realitzar en relació 
a l’assistència sanitària per a majors de 70 anys al Centre 
Penitenciari Obert 2 de Barcelona?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre l’assistència sanitària als interns de més 
de setanta anys al Centre Penitenciari Quatre 
Camins, a la Roca del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 314-06237/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9266 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Quines accions té previst el Govern realitzar en relació 
a l’assistència sanitària per a majors de 70 anys al Centre 
Penitenciari de Quatre Camins?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre el nombre el nombre de baixes laborals 
no cobertes de l’1 de gener de 2011 ençà en 
l’àmbit sanitari al centre penitenciari Brians 1, 
a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
Tram. 314-06238/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9267 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de baixes laborals no cobertes des 
de l’1 de gener de 2011 en l’àmbit de l’assistència sanità-
ria al Centre Penitenciari Brians 1?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència sanitària als interns de 
més de setanta anys al Centre Penitenciari 
Obert de Lleida (Segrià)
Tram. 314-06235/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9264 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Quines accions té previst el Govern realitzar en relació 
a l’assistència sanitària per a majors de 70 anys al Centre 
Penitenciari Obert de Lleida?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència sanitària als interns de 
més de setanta anys al Centre Penitenciari 
Ponent, a Lleida (Segrià)
Tram. 314-06236/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9265 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Quines accions té previst el Govern realitzar en relació 
a l’assistència sanitària per a majors de 70 anys al Centre 
Penitenciari de Ponent?

Palau del Parlament, 30 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 el nombre de baixes laborals no co
bertes de l’1 de gener de 2011 ençà en l’àm
bit sanitari al Centre Penitenciari de Dones 
de Barcelona
Tram. 314-06241/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9270 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de baixes laborals no cobertes des 
de l’1 de gener de 2011 en l’àmbit de l’assistència sanità-
ria al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de baixes laborals no co
bertes de l’1 de gener de 2011 ençà en l’àm
bit sanitari al Centre Penitenciari de Figue
res (Alt Empordà)
Tram. 314-06242/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9271 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de baixes laborals no cobertes des 
de l’1 de gener de 2011 en l’àmbit de l’assistència sanità-
ria al Centre Penitenciari de Figueres?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de baixes laborals no co
bertes de l’1 de gener de 2011 ençà en l’àm
bit sanitari al centre penitenciari Brians 2, a 
Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
Tram. 314-06239/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9268 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de baixes laborals no cobertes des 
de l’1 de gener de 2011 en l’àmbit de l’assistència sanità-
ria al Centre Penitenciari Brians 2?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de baixes laborals no co
bertes de l’1 de gener de 2011 ençà en l’àm
bit sanitari al Centre Penitenciari d’Homes 
de Barcelona
Tram. 314-06240/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9269 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de baixes laborals no cobertes des 
de l’1 de gener de 2011 en l’àmbit de l’assistència sanità-
ria al Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona?

Palau del Parlament, 30 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 el nombre de baixes laborals no co
bertes de l’1 de gener de 2011 ençà en l’àm
bit sanitari al Centre Penitenciari Obert 2 de 
Barcelona
Tram. 314-06245/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9274 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de baixes laborals no cobertes des 
de l’1 de gener de 2011 en l’àmbit de l’assistència sanità-
ria al Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de baixes laborals no co
bertes de l’1 de gener de 2011 ençà en l’àm
bit sanitari al Centre Penitenciari de Tarra
gona
Tram. 314-06246/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9275 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de baixes laborals no cobertes des 
de l’1 de gener de 2011 en l’àmbit de l’assistència sanità-
ria al Centre Penitenciari de Tarragona?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de baixes laborals no co
bertes de l’1 de gener de 2011 ençà en l’àm
bit sanitari al Centre Penitenciari de Girona
Tram. 314-06243/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de baixes laborals no cobertes des 
de l’1 de gener de 2011 en l’àmbit de l’assistència sanità-
ria al Centre Penitenciari de Girona?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de baixes laborals no co
bertes de l’1 de gener de 2011 ençà en l’àm
bit sanitari al Centre Penitenciari Obert 1 de 
Barcelona
Tram. 314-06244/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9273 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de baixes laborals no cobertes des 
de l’1 de gener de 2011 en l’àmbit de l’assistència sanità-
ria al Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona?

Palau del Parlament, 30 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 el nombre de baixes laborals no co
bertes de l’1 de gener de 2011 ençà en l’àm
bit sanitari al Centre Penitenciari Ponent, a 
Lleida (Segrià)
Tram. 314-06249/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9278 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de baixes laborals no cobertes des 
de l’1 de gener de 2011 en l’àmbit de l’assistència sanità-
ria al Centre Penitenciari de Ponent?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de baixes laborals no co
bertes de l’1 de gener de 2011 ençà en l’àm
bit sanitari al Centre Penitenciari Quatre Ca
mins, a la Roca del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 314-06250/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9279 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de baixes laborals no cobertes des 
de l’1 de gener de 2011 en l’àmbit de l’assistència sanità-
ria al Centre Penitenciari de Quatre Camins?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de baixes laborals no co
bertes de l’1 de gener de 2011 ençà en l’àm
bit sanitari al Centre Penitenciari Lledoners, 
a Sant Joan de Vilatorrada (Bages)
Tram. 314-06247/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9276 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de baixes laborals no cobertes des 
de l’1 de gener de 2011 en l’àmbit de l’assistència sanità-
ria al Centre Penitenciari de Lledoners?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de baixes laborals no co
bertes de l’1 de gener de 2011 ençà en l’àm
bit sanitari al Centre Penitenciari Obert de 
Lleida (Segrià)
Tram. 314-06248/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9277 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 de baixes laborals no cobertes des 
de l’1 de gener de 2011 en l’àmbit de l’assistència sanità-
ria al Centre Penitenciari Obert de Lleida?

Palau del Parlament, 30 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 les raons per fer interconnexions d’ai
gua amb altres països d’Europa
Tram. 314-06253/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9285 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Ateses les declaracions del Molt Honorable President 
afirmant que cal intensificar les interconnexions d’al-
guns serveis amb Europa.

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

– Quines són les raons per quals considera que cal fer 
interconnexions d’aigua amb d’altres països d’Europa?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de la 
Presidència a la reunió del Govern del 29 de  
març de 2011
Tram. 314-06254/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9292 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Va assistir el Secretari General de la Presidència a la 
reunió del Consell Executiu de 29 de març de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– qui va autoritzar la seva assistència?

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el transvasament del Roine
Tram. 314-06251/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9283 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Ateses les declaracions del Molt Honorable President 
afirmant que cal intensificar les interconnexions d’al-
guns serveis amb Europa.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
transvasament del Roine?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el transvasament del Roine com a pri
oritat
Tram. 314-06252/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9284 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Ateses les declaracions del Molt Honorable President 
afirmant que cal intensificar les interconnexions d’al-
guns serveis amb Europa.

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

– El transvasament del Roine és una prioritat del Govern?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures perquè les retallades 
pressupostàries no afectin les polítiques so
cials
Tram. 314-06256/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9320 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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.

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

– Quines mesures preveu adoptar el Govern per tal que 
les retallades pressupostàries anunciades no afectin les 
polítiques socials, tal com va demanar la Comissió Mu-
nicipalista, formada per l’ACM i la FMC, al president de 
la Generalitat en la reunió que varen mantenir el passat  
8 de febrer al Palau de la Generalitat?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el suport institucional al Govern de 
l’Estat per a corregir les restriccions en l’en
deutament dels ajuntaments
Tram. 314-06257/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9321 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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.

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

– Quines mesures preveu adoptar el Govern per tal de 
donar suport institucional perquè l’Estat corregeixi les 

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de l’accés al servei de 
cirurgia en igualtat de condicions als habi
tants de l’Alt Camp i la Conca de Barberà i la 
llista d’espera de cirurgia del Pius Hospital 
de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-06255/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9310 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada 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 Pius Hospital de Valls, presta els seus serveis a les 
comarques de l’Alt Camp i la Conca de Barbera atès que 
l’Institut Català de la Salut, principal proveïdor del cen-
tre ha anunciat que li retallarà entre 2,5 i 3 milions d’eu-
ros dels serveis que li factura, la qual cosa suposarà una 
reducció d’un 10% dels ingressos que rep el centre i que 
es traduirà, en paraules del seu gerent en una retallada de 
les intervencions quirúrgiques més costoses.

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

1.¿Com pensa garantir el departament de salut,que els 
habitants de les comarques de l’Alt Camp i la Conca de 
Barberà tinguin accés en igualtat de condicions a deter-
minades intervencions quirúrgiques?

2. En els darrers dos anys el Pius tenia una llista d’espera 
que es veurà a partir d’ara incrementada per la retallada 
d’ingressos i per les obres que s’han de realitzar en els 
quiròfans a partir del mes de juny que deixaran només 
un quiròfan en funcionament. ¿Ha previst el departament 
de salut aquesta contingència per tal què els altres hos-
pitals de Tarragona puguin assumir les intervencions no 
urgents com les de pròtesis de maluc o genoll o cata-
ractes, per tal què els pacients d’aquestes comarques no 
hagin d’esperar per sobre de la mitjana?

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la col·laboració i la coordinació amb 
els ajuntaments per a mantenir la vertebra
ció social als municipis
Tram. 314-06259/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9323 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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.

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

– Com preveu abordar el Govern el diàleg, la relació de 
treball i la coordinació amb els ajuntaments que ha sol-
licitat el Consell Nacional de la FMC en la seva sessió 
del 18 de febrer, per tal de fer possible mantenir i mi-
llorar totes aquelles accions que ajuden a la vertebració 
social als pobles i ciutats de Catalunya?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord amb les entitats municipals 
per a desplegar la Xarxa d’atenció i recupe
ració integral a les dones que pateixen vio
lència masclista
Tram. 314-06260/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9324 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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.

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

restriccions en l’endeutament dels ajuntaments, tal com 
va demanar la Comissió Municipalista, formada per 
l’ACM i la FMC, al President de la Generalitat en la reu-
nió que varen mantenir el passat 8 de febrer al Palau de 
la Generalitat?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a poder aplicar sense 
recursos econòmics les lleis que incideixen 
en les competències municipals
Tram. 314-06258/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9322 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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.

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

– Quines mesures preveu adoptar el Govern en relació a 
les lleis que incideixen sobre les competències munici-
pals sense aportar els recursos pertinents per desenvo-
lupar-les?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el canvi en la normativa estatal rela
tiva al règim de concertació de les opera
cions de crèdit per a afrontar la manca de 
liquiditat dels ajuntaments
Tram. 314-06262/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9326 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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.

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

– Com preveu el Govern fer costat als ajuntaments, tal 
com ha sol·licitat el Consell Nacional de la FMC en la 
seva sessió de 18 de febrer, en la seva demanda de canvi 
de normativa estatal reguladora del règim de concerta-
ció de les operacions de crèdit, tant a llarg com a curt 
termini, per afrontar la situació de falta de liquiditat que 
està dificultant el compliment dels seus compromisos de 
pagament?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perdran 
la feina arran del pla de contenció de la des
pesa a l’Hospital Clínic i Provincial de Bar
celona
Tram. 314-06263/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9334 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 pèrdua 
de feina a l’Hospital Clínic de Barcelona, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

– Com preveu arribar el Govern a l’acord amb les entitats 
municipalistes per desplegar a tot el territori els serveis 
que componen la Xarxa d’Atenció i Recuperació per a 
les Dones en Situació de Violència Masclista, el model 
a instaurar i els instruments adients per finançar-los, que 
ha sol·licitat el Consell Nacional de la FMC en la seva 
sessió del 18 de febrer?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’import del Fons de Co
operació Local de Catalunya el 2011
Tram. 314-06261/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9325 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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.

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

– Preveu el Govern que en el moment actual l’import del 
Fons de Cooperació Local de Catalunya tingui la matei-
xa evolució que la participació dels Ajuntaments en els 
ingressos de l’Estat per al 2011, tal com ha sol·licitat el 
Consell Nacional de la FMC en la seva sessió del 18 de 
febrer?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perdran la 
feina arran del pla de contenció de la despe
sa a l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Va
llès Occidental)
Tram. 314-06265/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9336 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 pèrdua 
de feina a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones perdran la feina en fer-se efectiu el 
pla de xoc per contenir la despesa a l’Hospital Parc Tauli 
de Sabadell?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perdran la 
feina arran del pla de contenció de la despe
sa a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Bar
celona
Tram. 314-06266/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9337 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 pèrdua 
de feina a l’Hospital de la Vall d’Hebron, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

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

– Quantes persones perdran la feina en fer-se efectiu el 
pla de xoc per contenir la despesa a l’Hospital Clínic de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perdran 
la feina arran del pla de contenció de la des
pesa a l’Hospital de Bellvitge de Barcelona
Tram. 314-06264/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9335 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 pèrdua 
de feina a l’Hospital de Bellvitge, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones perdran la feina en fer-se efectiu el pla 
de xoc per contenir la despesa a l’Hospital de Bellvitge?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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de feina a l’Hospital Josep Trueta de Girona, per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones perdran la feina en fer-se efectiu el 
pla de xoc per contenir la despesa a l’Hospital Josep Tru-
eta de Girona?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perdran la 
feina arran del pla de contenció de la despe
sa a l’Hospital Arnau de Vilanova
Tram. 314-06269/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9340 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 pèrdua 
de feina a l’Hospital Arnau de Vilanova, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones perdran la feina en fer-se efectiu el 
pla de xoc per contenir la despesa a l’Hospital Arnau de 
Vilanova?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

– Quantes persones perdran la feina en fer-se efectiu el 
pla de xoc per contenir la despesa a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perdran la 
feina arran del pla de contenció de la despe
sa a l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-06267/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9338 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 pèrdua 
de feina a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones perdran la feina en fer-se efectiu el 
pla de xoc per contenir la despesa a l’Hospital Joan XXIII  
de Tarragona?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perdran la 
feina arran del pla de contenció de la despe
sa a l’Hospital Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-06268/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9339 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 pèrdua 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perdran la 
feina arran del pla de contenció de la despe
sa a l’Hospital de Mataró
Tram. 314-06272/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9343 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 pèrdua 
de feina a l’Hospital de Mataró, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones perdran la feina en fer-se efectiu el 
pla de xoc per contenir la despesa a l’Hospital de Mata-
ró?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aturada de les obres de la carrete
ra C61 a la travessia de Vallgorguina (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-06273/09

Formulació
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9350 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

A la carretera C-61 (Arenys de Mar-Sant Celoni), s’estan 
fent obres a la travessia de Vallgorguina des de l’agost de 
2010. Actualment les obres estan aturades, segons fonts 
de l’Ajuntament de Vallgorguina perquè la Generalitat no 
ha concedit encara uns permisos.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perdran la 
feina arran del pla de contenció de la despe
sa a l’Hospital de Viladecans
Tram. 314-06270/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9341 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 pèrdua 
de feina a l’Hospital de Viladecans, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones perdran la feina en fer-se efectiu el 
pla de xoc per contenir la despesa a l’Hospital de Vila-
decans?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perdran la 
feina arran del pla de contenció de la despe
sa a l’Hospital Germans Trias i Pujol
Tram. 314-06271/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9342 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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 pèrdua 
de feina a l’Hospital Germans Trias i Pujol, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones perdran la feina en fer-se efectiu el 
pla de xoc per contenir la despesa a l’Hospital Germans 
Trias i Pujol?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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interns de la presó de Lledoners, a més de les pròpies del 
municipi referit?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Laura Massana Mas Salvador Milà Solsona
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació que tindrà en el Museu del 
Memorial de l’Exili, de la Jonquera (Alt Em
pordà), la possible reconversió del Memorial 
Democràtic
Tram. 314-06275/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9354 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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’afectació 
que tindrà en el Museu del Memorial de l’Exili (MUME) 
de la Jonquera la possible reconversió del Memorial De-
mocràtic, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

En les darreres setmanes s’especula sobre possibles 
modificacions o paralitzacions del Memorial Democrà-
tic per part de l’actual Govern de la Generalitat. Com 
a mínim ja s’ha anunciat una remodelació que comença 
per canviar la denominació de l’entitat pel de Qualitat 
Democràtica.

Més enllà de les remodelacions i canvis de nom, plana 
també la preocupació per la continuïtat de projectes i 
equipaments dependents de l’entitat Memorial Democrà-
tic. Un d’aquests equipaments és el Museu del Memorial 
de l’Exili (MUME) situat al municipi de la Jonquera.

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

– Com afectarà la remodelació del Memorial Democrà-
tic al Museu del Memorial de l’Exili (MUME)?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

1. Quins són els motius pels quals estan aturades les 
obres a la carretera C-61 a la travessia de Vallgorguina 
(Vallès Oriental)?

2. Quins permisos estan pendents de concedir per tal 
que puguin continuar les obres?

3. Quina és la previsió per tal que es puguin acabar les 
obres?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Josep Llobet Navarro
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de sobrecàrrega de treball 
al jutjat de Sant Joan de Vilatorrada (Bages)
Tram. 314-06274/09

Formulació
Laura Massana Mas, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9353 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten les preguntes següents per tal que els 
sigui contestades amb resposta escrita.

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

1. Té coneixement el govern de la sobre-càrrega de tre-
ball que pateix el Jutjat de Pau de Sant Joan de Vilator-
rada pel fet de tenir que assumir la tramitació de totes 
les diligències judicials relatives als interns de la presó 
de Lledoners, a més de les pròpies del municipi referit?

2. Com justifica el govern que s’hagi suprimit el personal 
de reforç de dit Jutjat de Pau de Sant Joan de Vilatorra-
da, atesa la càrrega de treball que té que assumir fruit 
de l’existència de la presó de Lledoners en el seu terme 
municipal?

3. Ha valorat els problemes i perjudicis que es poden de-
rivar per la bona administració de justícia, tant civil com 
penal, del fet que s’endarrereixin la tramitació de tots els 
actes que li són propis i a més dels exhorts, citacions a 
judici i demés tràmits que efectua dit Jutjat de Pau de 
Sant Joan de Vilatorrada en relació no sols a les persones 
internes a la pressió de Lledoners, sinó també per tots els 
ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi?

4. Quines mesures pensa adoptar el govern per resoldre 
la sobre-càrrega de treball que pateix el Jutjat de Pau de 
Sant Joan de Vilatorrada pel fet de tenir que assumir la 
tramitació de totes les diligències judicials relatives als 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les incidències en la línia ferroviària 
entre Manresa i Cervera
Tram. 314-06278/09

Formulació
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9361 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

El Govern de la Generalitat ha assumit recentment 
el servei de trens regionals que fins ara venia prestant 
RENFE. Una de les línies assumides és la línia R12 
Hospitalet-Manresa-Lleida.

Els usuaris d’aquesta línia venen patint des de l’any 
2008, l’afectació del servei entre Manresa i Calaf i ara 
més recentment entre Manresa i Cervera. Aquest tram 
del recorregut s’ha de fer en autobús, amb greus incon-
venient per a les persones més grans ja que en la majoria 
dels casos, les estacions i autobusos no estan adaptats.

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

1. Quins són els motius pels quals s’ha de fer en autobús 
el trajecte de la línia R12 de regionals entre Manresa i 
Cervera?

2. Quan està previst que es pugui reprendre el servei 
amb normalitat?

3. Quines accions ha dut a terme el Govern de la Gene-
ralitat davant d’ADIF i RENFE per tal que es solucio-
nin les afectacions al servei de regionals entre Manresa 
i Cervera?

4. Quines son les actuacions previstes en aquesta línia 
per tal de millorar la qualitat del servei?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2011

Josep Llobet Navarro
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tipus d’interès de l’emissió de deute 
públic de la Generalitat
Tram. 314-06276/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9355 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– A quin tipus d’interès ha col·locat el Departament d’Eco-
nomia i Finances l’emissió de deute públic de 400 mi lions 
d’euros en els mercats espanyol i internacional anunciat el 
passat 28 de març de 2011?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tipus d’interès del crèdit concertat 
amb el Banco Santander
Tram. 314-06277/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9356 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– A quin tipus d’interès ha concertat la Generalitat de Ca-
talunya un crèdit de 400 milions d’euros amb el Banc San-
tander amortitzable a quatre anys fet públic el dia 28 de  
març de 2011?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda del viatge del conseller de 
Territori i Sostenibilitat a Brasil del 31 de 
març de 2011
Tram. 314-06281/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9372 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Quina ha estat l’agenda del viatge del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat a Brasil, del passat 31 de març?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les competències que justifiquen el vi
atge del conseller de Territori i Sostenibilitat 
a Brasil del 31 de març de 2011
Tram. 314-06282/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9373 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Quines de les competències del Departament que di-
rigeix justifiquen la presència del conseller a Brasil el 
passat 31 de març?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu del viatge del conseller de 
Territori i Sostenibilitat a Brasil del 31 de 
març de 2011
Tram. 314-06279/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9370 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Quin és el motiu del viatge del conseller de Territori i 
Sostenibilitat a Brasil, del passat dia 31 de març?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la durada del viatge del conseller de 
Territori i Sostenibilitat a Brasil del 31 de març  
de 2011
Tram. 314-06280/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9371 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Quina ha estat la durada del viatge del conseller de 
Territori i Sostenibilitat a Brasil?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la campanya informativa sobre els 
nous preus dels bitllets de tren i del sistema 
tarifari integrat de transport públic
Tram. 314-06285/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9376 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Avui dia 1 d’abril s’ha aplicat la reducció dels preus 
a Rodalies i Regionals, així com al tot sistema tarifari 
integrat de l’àrea de Barcelona. Algun mitjà de comu-
nicació s’ha fet ressò del desconeixement per part dels 
usuaris de les noves tarifes. Ha realitzat el Govern algu-
na campanya per informar als ciutadans dels nous preus 
del bitllets?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manca d’informació en els webs 
dels serveis de rodalia i de mitjana distàn
cia i del Departament de Territori i Sosteni
bilitat sobre els nous preus dels bitllets de 
tren i del sistema tarifari integrat de trans
port públic
Tram. 314-06286/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9377 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Avui dia 1 d’abril s’ha aplicat la reducció dels preus 
a Rodalies i Regionals, així com al tot sistema tarifari 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions del conseller de Territori 
i Sostenibilitat en el viatge a Brasil del 31 de 
març de 2011
Tram. 314-06283/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9374 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Quines gestions ha realitzat el Conseller de Territori i 
Sostenibilitat durant el seu viatge a Brasil del dia 31 de 
març? Quins han estat els resultats d’aquestes gestions?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones del Departa
ment que han acompanyat el conseller de 
Territori i Sostenibilitat en el viatge a Brasil 
del 31 de març de 2011
Tram. 314-06284/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9375 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Quantes persones del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat han acompanyat al Conseller en el seu viatge a 
Brasil del dia 31 de març? Quines han estat les funcions 
d’aquestes persones durant el viatge?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu per a no informar els usua
ris dels nous preus dels bitllets de tren i del 
sistema tarifari integrat de transport públic
Tram. 314-06288/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9379 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Avui dia 1 d’abril s’ha aplicat la reducció dels preus 
a Rodalies i Regionals, així com al tot sistema tarifari 
integrat de l’àrea de Barcelona. Algun mitjà de comu-
nicació s’ha fet ressò del desconeixement per part dels 
usuaris de les noves tarifes. Per quin motiu el Govern 
no ha considerat necessari informar als ciutadans de la 
millora dels preus dels bitllets?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

integrat de l’àrea de Barcelona. Algun mitjà de comuni-
cació s’ha fet ressò del desconeixement per part dels usu-
aris de les noves tarifes. Per quin motiu les pàgines web  
de Rodalies i Regionals, ni tan sols la del Departament de  
Territori i Sostenibilitat informaven de la reducció dels 
preus del bitllets?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la importància del foment de l’ús del 
transport públic
Tram. 314-06287/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9378 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

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: 

– Avui dia 1 d’abril s’ha aplicat la reducció dels preus 
a Rodalies i Regionals, així com al tot sistema tarifari 
integrat de l’àrea de Barcelona. Algun mitjà de comuni-
cació s’ha fet ressò del desconeixement per part dels usu-
aris de les noves tarifes. Considera important el Govern 
el foment de l’ús del transport públic?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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