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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’obertura de diligències informatives a Repsol
Tram. 311-00013/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures preses amb relació al vessament de 
fuel del pantalà de Repsol a Tarragona
Tram. 311-00014/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions d’execució de les infraestructures de 
la Generalitat per al 2012
Tram. 311-00105/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions dutes a terme davant el Govern de 
l’Estat per al compliment dels compromisos d’inversió en 
infraestructures
Tram. 311-00106/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions d’actuació en política aeroportuària
Tram. 311-00107/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions dutes a terme per a establir noves 
rutes aèries des de l’aeroport de Barcelona
Tram. 311-00108/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions dutes a terme per a establir noves 
rutes aèries des de l’aeroport de Girona
Tram. 311-00109/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions dutes a terme per a establir noves 
rutes aèries des de l’aeroport de Reus
Tram. 311-00110/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions dutes a terme per a establir noves 
rutes aèries des de l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 311-00111/09
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les previsions d’actuació relatives a l’aeroport 
d’Igualada-Òdena
Tram. 311-00112/09
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les inversions i les aportacions de capital de la 
Generalitat a Spanair
Tram. 311-00113/09
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la valoració dels resultats de les inversions i les 
aportacions de capital a Spanair
Tram. 311-00114/09
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les inversions i les aportacions de capital de la 
Generalitat a Ryanair
Tram. 311-00115/09
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions dutes a terme davant el Govern de 
l’Estat per a avançar l’execució del quart cinturó
Tram. 311-00116/09
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions d’actuació relatives a l’execució de 
la línia 9 del metro
Tram. 311-00117/09
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió per a la posada en marxa dels trams de 
la línia 9 del metro
Tram. 311-00118/09
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les previsions de cost de l’execució de la línia 
9 del metro
Tram. 311-00119/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la renovació dels trens de les línies de Tarragona
Tram. 311-00150/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el millorament del servei ferroviari de les línies de 
Tarragona
Tram. 311-00151/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment del Pla de transport de viatgers de 
Catalunya (2008-2012)
Tram. 311-00152/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el Pla director urbanístic de les colònies industrials 
i els ajuts per a desplegar-lo
Tram. 311-00290/09
Substanciació p. 23
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el Pla director urbanístic del sistema costaner i els 
ajuts per a garantir-ne les condicions del sòl
Tram. 311-00291/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els ajuts per a la millora paisatgística de l’espai 
públic urbà
Tram. 311-00292/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 311-00302/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la línia 9 del metro
Tram. 311-00303/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el futur aeroport corporatiu empresarial d’Iguala-
da-Òdena
Tram. 311-00304/09
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el Logis Penedès
Tram. 311-00305/09
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el servei de rodalia de Barcelona operat per Renfe
Tram. 311-00306/09
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el servei regional operat per Renfe
Tram. 311-00307/09
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el Pla de transport de viatgers de Catalunya 
2008-2012
Tram. 311-00308/09
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanit-
zacions amb dèficits urbanístics
Tram. 311-00310/09
Substanciació p. 24

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs de Catalu-
nya i el nombre de pernoctacions el 2010
Tram. 314-00550/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de titulars del Carnet Jove el 2010
Tram. 314-00551/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
taxa de fracàs escolar el curs 2009-2010
Tram. 314-00552/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords per a la construcció d’una residència per a la gent 
gran i centre de dia a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Tram. 314-00558/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de la reedició del material de difusió del programa 
Vacances en família pel canvi de denominació del depar-
tament
Tram. 314-00560/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió en la programació territorial de la construcció d’una 
residència i centre de dia al Prat de Llobregat (Baix Llobre-
gat)
Tram. 314-00561/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a garantir un ensenyament de qualitat a Salt 
(Gironès)
Tram. 314-00562/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
incidents provocats pels menors del CRAE La Ribera al barri 
de l’Havana, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-00563/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el tancament del CRAE La Ribera, al barri de l’Havana, de 
Mataró (Maresme)
Tram. 314-00564/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures extraordinàries previstes per a donar suport a 
l’equip educatiu del CRAE de Salt (Gironès)
Tram. 314-00565/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
polítiques transversals per a garantir la millora de la convi-
vència i la integració a Salt (Gironès)
Tram. 314-00568/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts per al foment de la convivència i la integració de les 
persones immigrades a Salt (Gironès)
Tram. 314-00569/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures concretes per a donar resposta als incidents 
ocorreguts a Salt (Gironès)
Tram. 314-00570/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cessió d’uns terrenys a l’Ajuntament del Prat de Llobregat 
(Baix Llobregat) per a la construcció d’una residència per a 
la tercera edat i centre de dia
Tram. 314-00575/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del funcionament dels serveis d’ocupació jove el 2010
Tram. 314-00624/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els préstecs concedits per l’Institut Català de Finances a les 
empreses accionistes d’Iniciatives Empresarials Aeronàuti-
ques, SA, o de Spanair
Tram. 314-00654/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions al capital d’Iniciatives Empresarials Aeronàuti-
ques, SA, o de Spanair
Tram. 314-00655/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud d’informació per part de les autoritats en matèria 
de competència de la Unió Europea amb relació als ajuts, 
els crèdits i l’aportació de capital a Iniciatives Empresarials 
Aeronàutiques, SA, o a Spanair
Tram. 314-00656/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació de Cimalsa, Avançsa, Fira de Barcelona i Ca-
talana d’Iniciatives en el capital d’Iniciatives Empresarials 
Aeronàutiques, SA, i de Spanair
Tram. 314-00657/09
Resposta del Govern p. 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions dutes a terme per a evitar el tancament de l’escor-
xador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-00666/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions entre la conselleria i els administradors concursals 
de l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-00667/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions per a valorar alternatives que garanteixin la con-
tinuïtat de l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla 
d’Urgell)
Tram. 314-00668/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’alguna empresa que estigui interessada a 
comprar l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Ur-
gell)
Tram. 314-00669/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’alguna empresa que estigui interessada a 
comprar l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Ur-
gell) sense mantenir l’actual plantilla
Tram. 314-00670/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a mantenir els llocs de treball de 
l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-00671/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural amb relació a l’aplicació de les 
polítiques europees a la realitat catalana
Tram. 314-00672/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la política europea relativa a l’agricultura, la ramaderia, la 
pesca, l’alimentació i el medi natural que es deixarà d’aplicar
Tram. 314-00673/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions dutes a terme per a tornar als plantejaments inicials 
del canal Segarra-Garrigues i modificar-ne el nombre de 
zones de protecció especial per als ocells
Tram. 314-00674/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
resposta rebuda per l’eurodiputat de Convergència i Unió 
relativa al canal Segarra-Garrigues i les zones de protecció 
especial per als ocells existents
Tram. 314-00675/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contactes, a nivell tècnic, entre el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Comissió 
Europea relatius al canal Segarra-Garrigues i les zones de 
protecció especial per als ocells existents
Tram. 314-00676/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contactes, a nivell polític, entre el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Comissió 
Europea relatius al canal Segarra-Garrigues i les zones de 
protecció especial per als ocells existents
Tram. 314-00677/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contactes, a nivell tècnic, entre el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el 
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí relatius al canal 

Segarra-Garrigues i les zones de protecció especial per als 
ocells existents
Tram. 314-00678/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contactes, a nivell polític, entre el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el 
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí relatius al canal 
Segarra-Garrigues i les zones de protecció especial per als 
ocells existents
Tram. 314-00679/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recs afectats per la retallada del 15% del pressupost 
anunciada pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-00680/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació del canal Segarra-Garrigues per la retallada del 
15% del pressupost anunciada pel conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-00681/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts que deixarà de percebre el sector agroalimentari per 
la retallada del 15% del pressupost anunciada pel conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-00682/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts cofinançats amb la Unió Europea que se suprimiran per 
la retallada del 15% del pressupost anunciada pel conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-00683/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de la seu central del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural al Parc Cientí-
fic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (Segrià)
Tram. 314-00684/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la paralització de les obres de la nova seu del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
al puig de Gardeny, a Lleida (Segrià)
Tram. 314-00685/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la legislació que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural corregirà per a reduir trà-
mits burocràtics
Tram. 314-00686/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes del trasllat a un altre centre en l’escolarització, 
la formació i les activitats laborals dels joves del CRAE de 
Salt (Gironès)
Tram. 314-00775/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves tutelats que hi ha al CRAE de Salt (Gironès) 
i el nombre de joves que es traslladaran
Tram. 314-00776/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres als quals seran traslladats els joves del CRAE de 
Salt (Gironès)
Tram. 314-00777/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ajornament del tractament terciari de les aigües residuals 
a l’estació depuradora d’aigües residuals de l’Alt Maresme
Tram. 314-00783/09
Resposta del Govern p. 40
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a la millora de l’Escola El Pi Gros, de Sant 
Cebrià de Vallalta (Maresme)
Tram. 314-00829/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes del Pla de reequilibri econòmic i financer de la 
Generalitat 2011 en la construcció de l’Institut Pineda de Mar
Tram. 314-00831/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inversió prevista per a la millora del rendiment acadèmic 
dels joves tutelats
Tram. 314-00832/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació en l’Any Europeu del Voluntariat 2011 i en l’Any 
Internacional dels Voluntaris 01+10
Tram. 314-00833/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desplegament de la Llei 18/2003, de suport a les famílies
Tram. 314-00834/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons de la revocació del compromís amb l’Ajuntament de 
Canovelles (Vallès Oriental) per a la reconversió de l’Escola 
Jacint Verdaguer en un institut escola
Tram. 314-00836/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
solució a la massificació de l’Institut Bellula de Canovelles 
(Vallès Oriental) arran de la revocació de la reconversió de 
l’Escola Jacint Verdaguer en un institut escola
Tram. 314-00837/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del conseller de Territori i Sostenibilitat de la reunió 
de l’òrgan mixt de coordinació i control Generalitat de Cata-
lunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00838/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
temes de la reunió de l’òrgan mixt de coordinació i control 
Generalitat de Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00839/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
demandes del conseller de Territori i Sostenibilitat a Renfe 
Operadora a la reunió de l’òrgan mixt de coordinació i con-
trol Generalitat de Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00840/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del conseller de Territori i Sostenibilitat relati-
ves a la continuïtat de Renfe com a operador del servei a la 
reunió de l’òrgan mixt de coordinació i control Generalitat de 
Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00841/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a millorar el servei de trens regionals el 2011 
acordades a la reunió de l’òrgan mixt de coordinació i con-
trol Generalitat de Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00842/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anàlisi de la proposta de contracte-programa en el marc de 
la reunió de l’òrgan mixt de coordinació i control Generalitat 
de Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00843/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
restauració de l’entorn de l’estació depuradora d’aigües resi-
duals de l’Alt Maresme
Tram. 314-00784/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en funcionament d’un centre d’interpretació ambi-
ental sobre el cicle de l’aigua a l’estació depuradora d’aigües 
residuals de l’Alt Maresme
Tram. 314-00785/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el motiu del viatge del conseller de Territori i Sostenibilitat a 
Estrasburg
Tram. 314-00796/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del viatge del conseller de Territori i Sostenibilitat a 
Estrasburg
Tram. 314-00797/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les persones que van acompanyar el conseller de Territori i 
Sostenibilitat a Estrasburg
Tram. 314-00798/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
càrrecs de les persones que van acompanyar el conseller de 
Territori i Sostenibilitat a Estrasburg
Tram. 314-00799/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
missió de les persones que van acompanyar el conseller de 
Territori i Sostenibilitat a Estrasburg
Tram. 314-00800/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures mediambientals adoptades pel Departament 
d’Interior amb relació a la limitació de la velocitat a 80 km/h 
als accessos de Barcelona
Tram. 314-00801/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció dels peatges de l’autopista C-32 als vehicles d’alta 
ocupació
Tram. 314-00820/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció dels peatges de l’autopista C-32 als vehicles amb 
baixa emissió de diòxid de carboni
Tram. 314-00821/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reformulació del sistema de peatge de l’autopista C-32
Tram. 314-00822/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat de l’acord per a la millora de la mobilitat al Ma-
resme
Tram. 314-00823/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de la concessió del crèdit de 300.000 euros a 
la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt (Mares-
me) per a obres
Tram. 314-00827/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta de formació professional a Malgrat de Mar (Ma resme)
Tram. 314-00828/09
Resposta del Govern p. 43
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de la comissió de seguiment del Pacte nacio-
nal per l’habitatge 2007-2016
Tram. 314-00882/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió del Pacte nacional per l’habitatge 2007-2016
Tram. 314-00883/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els termes previstos per a la revisió del Pacte nacional per 
l’habitatge 2007-2016
Tram. 314-00884/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost d’informar els pacients de l’import dels tractaments 
sanitaris
Tram. 314-00885/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del Parc Sanitari i Social de Tàrrega
Tram. 314-00886/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
paralització de les obres del nou consultori local del Pinell de 
Brai (Terra Alta)
Tram. 314-00887/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
paralització de l’ampliació de la segona fase de l’Hospital de 
Bellvitge, de Barcelona
Tram. 314-00888/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
paralització de la primera fase de reforma de la planta sete-
na de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-00890/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del Parc Sanitari Camp Clar, de Tarragona
Tram. 314-00891/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del centre d’atenció primària Viladecans-3
Tram. 314-00892/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del centre d’atenció primària La Mina, de Sant Adrià de Be-
sòs (Barcelonès)
Tram. 314-00893/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del centre d’atenció primària Bordeta-Magòria, de Barce-
lona
Tram. 314-00894/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del centre d’atenció primària de Castelldefels (Baix Llobre-
gat)
Tram. 314-00895/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del centre d’atenció primària Onze de Setembre, de Lleida 
(Segrià)
Tram. 314-00896/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a la recuperació de les platges del Baix Ma-
resme
Tram. 314-00846/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
protecció del delta del Tordera
Tram. 314-00847/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la contractació del Servei Català de la Salut i 
de l’ICASS amb l’Institut Pere Mata, de Reus (Baix Camp), 
del 2006 ençà
Tram. 314-00849/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la modificació del Decret 75/2007, relatiu a l’admissió de 
l’alumnat en centres sufragats amb fons públics, per a regu-
lar el procediment de matriculació del curs 2010-2011
Tram. 314-00855/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de l’article 9.2 del Decret 75/2007, relatiu a l’ad-
missió de l’alumnat en centres sufragats amb fons públics
Tram. 314-00856/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
canvi de les condicions de preinscripció als centres d’ense-
nyament pocs dies abans de l’inici del procés
Tram. 314-00857/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la consulta al Consell Escolar de Catalunya prèviament a 
la modificació del Decret 75/2007, relatiu a l’admissió de 
l’alumnat en centres sufragats amb fons públics
Tram. 314-00858/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la consulta als òrgans de representació dels centres sobre 
l’atorgament de punts als fills d’exalumnes en el procés 
d’admissió als centres
Tram. 314-00859/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consulta als representants de les famílies dels centres so-
bre l’atorgament de punts als fills d’exalumnes en el procés 
d’admissió als centres
Tram. 314-00860/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
introducció del criteri d’atorgar punts als fills d’exalumnes en 
el procés d’admissió als centres
Tram. 314-00861/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comprovació de les dades relatives al criteri d’atorgament 
de punts als fills d’exalumnes en el procés d’admissió als 
centres
Tram. 314-00862/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variant de Bescanó del projecte de la carretera N-141 d’An-
glès a Salt
Tram. 314-00878/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la connexió del col·lector de la Cellera de Ter amb l’estació 
depuradora d’aigües residuals d’Anglès (Selva)
Tram. 314-00879/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions per a la construcció de l’estació depuradora 
d’aigües residuals del Pasteral, a la Cellera de Ter (Selva)
Tram. 314-00880/09
Resposta del Govern p. 51
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a aconseguir la parada de l’Euromed a 
l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa i augmentar-ne la fre-
qüència de pas
Tram. 314-00928/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi de viabilitat per a construir un baixador a Creixell 
(Tarragonès)
Tram. 314-00929/09
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’un baixador al barri de Bellisens, de Reus 
(Baix Camp)
Tram. 314-00930/09
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
peticions al govern de l’Estat relatives al tren d’alta velocitat 
recollides en la Resolució del Parlament aprovada el 9 de 
desembre de 2009
Tram. 314-00931/09
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball afectats per l’acord de suspensió provisional 
de noves ofertes públiques d’ocupació
Tram. 314-00932/09
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a la destitució del director del Servei Meteorolò-
gic de Catalunya
Tram. 314-00942/09
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
membres del Comitè d’Ètica de la Policia que han presentat 
la dimissió
Tram. 314-00943/09
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons de la dimissió de membres del Comitè d’Ètica de 
la Policia
Tram. 314-00944/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons de la derogació del Codi ètic de la Policia de Ca-
talunya
Tram. 314-00945/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Comitè d’Ètica de la Policia
Tram. 314-00946/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’infraccions a la zona de limitació de 
velocitat als accessos a Barcelona
Tram. 314-00947/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un estudi geològic per a determinar la causa 
de l’aparició d’esquerdes en diversos habitatges de Riells, a 
Bigues i Riells (Vallès Oriental)
Tram. 314-00948/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de les obres de millorament dels carrers 
i espais públics del barri d’Espronceda, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-00952/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les manifestacions del conseller d’Interior sobre el futur de 
l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 314-00953/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del centre d’atenció primària ABS 3, de Vilafranca del Pene-
dès (Alt Penedès)
Tram. 314-00897/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del centre d’atenció primària de Santa Coloma de Cervelló 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-00898/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del centre d’atenció primària de Sant Gervasi, de Barcelona
Tram. 314-00899/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres d’ampliació i reforma de l’Hospital de Vila-
decans (Baix Llobregat)
Tram. 314-00905/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’encàrrec del projecte d’ampliació i reforma de l’Hospital de 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-00906/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
licitació de les obres del centre d’atenció primària del barri 
de Llevant, de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-00907/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ajornament del projecte de l’Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-00920/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’actuacions per a la construcció del nou Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-00921/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la destinació de partides pressupostàries per al projecte 
de construcció de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa 
(Baix Ebre)
Tram. 314-00922/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions davant el Ministeri de Foment per al compliment 
dels acords de renovació dels trens de les línies de Tarra-
gona
Tram. 314-00923/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos destinats a les línies de trens de la demarcació de 
Tarragona
Tram. 314-00924/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del compromís de renovació dels trens de les 
línies de la demarcació de Tarragona
Tram. 314-00925/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la  
millora del servei dels trens de les línies R14, R15 i R16 a  
la demarcació de Tarragona
Tram. 314-00926/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de complir els acords de millora i d’ampliació dels 
serveis de trens del Pla de viatgers de Catalunya
Tram. 314-00927/09
Resposta del Govern p. 58
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delació i millora de l’estació de Gràcia dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya
Tram. 314-00968/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost i el calendari d’execució de les obres de cons-
trucció de la cua de maniobres dels Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya a l’estació de Plaça de Catalunya
Tram. 314-00969/09
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte d’ampliació i millorament del tram d’Ulldecona al riu 
Sénia de la carretera T-332
Tram. 314-00970/09
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de les obres de la variant de Sant Jaume d’Enveja 
(Montsià)
Tram. 314-00971/09
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació institucional de comunicació amb el Parlament
Tram. 314-00974/09
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
informacions dels mitjans de comunicació amb relació al Pla 
de reequilibri econòmic i financer de la Generalitat
Tram. 314-00975/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament de l’aeroport corporatiu empresarial de l’ae-
ròdrom d’Igualada-Òdena
Tram. 314-00976/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per al desenvolupament de l’aeroport 
corporatiu empresarial de l’aeròdrom d’Igualada-Òdena
Tram. 314-00977/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes de concertació territorial previstos per a impul-
sar el desenvolupament de l’aeroport corporatiu empresarial 
de l’aeròdrom d’Igualada-Òdena
Tram. 314-00978/09
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de promoció previstes per a garantir el desenvolu-
pament de l’aeroport corporatiu empresarial de l’aeròdrom 
d’Igualada-Òdena
Tram. 314-00979/09
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de l’avaria a les línies R1, R2, R3, R4 i R7 de Renfe 
del 9 de febrer de 2011
Tram. 314-00980/09
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desenvolupament del centre estratègic logístic Logis Pene-
dès
Tram. 314-00981/09
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme per a restablir el servei a les línies 
R1, R2, R3, R4 i R7 de Renfe afectades per una avaria el 9 
de febrer de 2011
Tram. 314-00982/09
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades per a informar els viatgers afectats 
per l’avaria a les línies R1, R2, R3, R4 i R7 de Renfe del 9 de 
febrer de 2011
Tram. 314-00983/09
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
confiança del conseller de Territori i Sostenibilitat en la viabi-
litat de l’aeroport de Lleida - Alguaire
Tram. 314-00954/09
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions del conseller de Territori i Sostenibilitat amb rela-
ció a les inversions a l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 314-00955/09
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
confiança del conseller de Territori i Sostenibilitat en el po-
tencial de l’aeroport de Lleida-Alguaire com a dinamitzador 
econòmic
Tram. 314-00956/09
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat de l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 314-00957/09
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
representants de les institucions polítiques i econòmiques 
en la Taula Estratègica d’Impuls de l’Aeroport de Lleida-Al-
guaire
Tram. 314-00958/09
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
vols fora de l’espai Schengen des de l’aeroport de Lleida-
Alguaire
Tram. 314-00959/09
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions previstes per a garantir l’arribada de turistes a 
l’aeroport de Lleida-Alguaire per mitjà d’operadors turístics
Tram. 314-00960/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
paper d’Aeroports de Catalunya en la gestió i la promoció de 
l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 314-00961/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la repercussió de la constitució d’una taula d’entitats sobre 
la constitució d’un consorci de promoció de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire
Tram. 314-00962/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la redacció d’un pla de negoci per a l’aeroport de Lleida-
Alguaire
Tram. 314-00963/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprofitament de la capacitat inversora de Túnels i Accessos 
de Barcelona, SA, per a la millora de les infraestructures
Tram. 314-00964/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’execució de les obres de la segona galeria del 
túnel de Vallvidrera
Tram. 314-00965/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte, la licitació i l’adjudicació de les obres de l’autopista 
de Mollet a Badalona
Tram. 314-00966/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la finalització de les obres del carril bus a la carretera C-58 
entre Ripollet i Barcelona
Tram. 314-00967/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost i el calendari d’execució de les obres de remo-
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a no suprimir la limitació de la velocitat als 
accessos a Barcelona
Tram. 314-00999/09
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
temes tractats en la reunió del 9 de febrer de 2011 entre el 
conseller de Territori i Sostenibilitat i el ministre de Foment
Tram. 314-01000/09
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els temes tractats com a prioritaris pel conseller de Territori 
i Sostenibilitat en la reunió del 9 de febrer de 2011 amb el 
ministre de Foment
Tram. 314-01001/09
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les conclusions de la reunió del 9 de febrer de 2011 entre el 
conseller de Territori i Sostenibilitat i el ministre de Foment
Tram. 314-01002/09
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els incidents en què hi ha hagut lesions per l’ús de bales de 
goma pels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01003/09
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies rebudes per l’ús de bales de goma pels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-01004/09
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les indemnitzacions per l’ús de bales de goma pels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-01005/09
Resposta del Govern p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús de bales de goma per part del cos de Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 314-01007/09
Resposta del Govern p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les alternatives a l’ús de bales de goma pels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-01008/09
Resposta del Govern p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
utilització de mètodes alternatius a l’ús de bales de goma 
pels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01009/09
Resposta del Govern p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a mantenir la infraestructura actual 
de l’Hospital Universitari Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-01012/09
Resposta del Govern p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Salt (Gironès)
Tram. 314-01013/09
Resposta del Govern p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les repercussions de la paralització de la construcció de la 
comissaria regional dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 314-01014/09
Resposta del Govern p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a la 
Jonquera (Alt Empordà)
Tram. 314-01015/09
Resposta del Govern p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris afectats per l’avaria a les línies R1, R2, R3, 
R4 i R7 de Renfe del 9 de febrer de 2011
Tram. 314-00984/09
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
centre d’atenció primària de Riells i Viabrea (Selva)
Tram. 314-00985/09
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius del conseller d’Interior per a no haver nomenat 
encara un secretari o secretària de Seguretat
Tram. 314-00986/09
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
institucionalitat del fet de posposar el nomenament del se-
cretari o secretària de Seguretat per motius electorals
Tram. 314-00987/09
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ajornament del nomenament del secretari o secretària de 
Seguretat i les declaracions del conseller d’Interior
Tram. 314-00988/09
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nomenament del vicepresident de la Comissió d’Interior del 
qual s’ha anunciat que serà nomenat secretari de Seguretat
Tram. 314-00989/09
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
idoneïtat per al càrrec del secretari de Seguretat nomenat 
per l’anterior conseller d’Interior
Tram. 314-00990/09
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de la Direcció General de Tributs en matèria 
d’espectacles mentre n’ha tingut les competències
Tram. 314-00991/09
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu per a retornar les competències en matèria d’especta-
cles al Departament d’Interior
Tram. 314-00992/09
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la persona responsable de traspassar les competències en 
matèria d’espectacles al Departament d’Economia i Conei-
xement
Tram. 314-00993/09
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu del conseller d’Interior per a votar a favor d’un decret 
que deixava el Departament sense competències fonamen-
tals per a la política de seguretat pública
Tram. 314-00994/09
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat del Parc de Bombers de la Generalitat de Sant Feliu 
de Llobregat (Baix Llobregat) per a situar-hi dos edificis nous
Tram. 314-00995/09
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de delictes comesos contra el patrimoni comesos el 
2009 i el 2010 a la regió policial de Ponent
Tram. 314-00996/09
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opinió del conseller de Territori i Sostenibilitat amb relació a 
l’efecte de la limitació de la velocitat als accessos a Barcelo-
na sobre la qualitat ambiental
Tram. 314-00998/09
Resposta del Govern p. 72
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
promoció de la presència de les empreses catalanes a la fira 
de materials de construcció The Big 5 Show de Dubai
Tram. 314-01083/09
Resposta del Govern p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emigració de treballadors joves qualificats
Tram. 314-01087/09
Resposta del Govern p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
retorn dels joves professionals qualificats
Tram. 314-01088/09
Resposta del Govern p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’enllaç de la carretera N-14 amb l’autopista AP-7
Tram. 314-01089/09
Resposta del Govern p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat d’endeutament que preveu el Pla de reequilibri 
econòmic i financer de la Generalitat per al 2011
Tram. 314-01393/09
Resposta del Govern p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la xifra real del deute de la Generalitat amb venciment el 
2011que preveu el Pla de reequilibri econòmic i financer
Tram. 314-01394/09
Resposta del Govern p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
anys a què correspon l’origen del deute amb venciment el 
2011 i el seu valor per anys
Tram. 314-01395/09
Resposta del Govern p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
caràcter polític de la Direcció General de Pressupostos
Tram. 314-04142/09
Resposta del Govern p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nomenament del secretari de Govern com a vocal de la 
Junta de Govern de l’Institut Català de Finances
Tram. 314-04145/09
Resposta del Govern p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de la tramitació de la supressió de l’impost de 
successions i donacions
Tram. 314-04147/09
Resposta del Govern p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
política de tresoreria amb relació als pagaments de la Gene-
ralitat als proveïdors
Tram. 314-04149/09
Resposta del Govern p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les declaracions de diversos alts càrrecs amb relació a les 
caixes d’estalvi
Tram. 314-04150/09
Resposta del Govern p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fórmula de la col·laboració privada per a la provisió de béns 
i serveis públics
Tram. 314-04152/09
Resposta del Govern p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
liquidació de 335 milions d’euros per l’Administració de l’Es-
tat en compliment del que estableix la disposició addicional 
tercera de l’Estatut, corresponent a l’exercici del 2007
Tram. 314-05133/09
Resposta del Govern p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
liquidació de 50 milions d’euros per l’Administració de l’Es-
tat per al finançament d’inversions, de conformitat amb la 
disposició addicional tercera de l’Estatut, corresponent a 
l’exercici del 2010
Tram. 314-05134/09
Resposta del Govern p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del projecte de construcció del nou Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-01016/09
Resposta del Govern p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari del projecte executiu del nou Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-01017/09
Resposta del Govern p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les recomanacions relatives a l’ús de bales de goma pels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01018/09
Resposta del Govern p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les recomanacions del fabricant relatives a l’ús de bales de 
goma pels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01019/09
Resposta del Govern p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a afavorir la internacionalització de 
l’activitat de les empreses d’enginyeria d’obra pública
Tram. 314-01055/09
Resposta del Govern p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
priorització de l’ajut a les persones desocupades per a inici-
ar un projecte empresarial
Tram. 314-01056/09
Resposta del Govern p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració de l’emprenedoria i el treball autònom com a 
estratègies de reducció de la desocupació
Tram. 314-01057/09
Resposta del Govern p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts a les persones desocupades per a esdevenir treballa-
dors autònoms
Tram. 314-01058/09
Resposta del Govern p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió de les subvencions per a la promoció de l’ocupa-
ció autònoma per al 2010
Tram. 314-01059/09
Resposta del Govern p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
utilitat de les subvencions per a la promoció de l’ocupació 
autònoma per al 2010
Tram. 314-01060/09
Resposta del Govern p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses creades el 2009 i el 2010 amb les subvencions per 
a la promoció de l’ocupació autònoma
Tram. 314-01061/09
Resposta del Govern p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma que 
es podrien cobrir amb els ingressos que es perdran amb la 
supressió de l’impost de successions
Tram. 314-01062/09
Resposta del Govern p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre les subvencions per a la promoció de l’ocupa-
ció autònoma i una actuació política «business friendly»
Tram. 314-01063/09
Resposta del Govern p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament del Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-01068/09
Resposta del Govern p. 81
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’Escola Mediterrània de Viladecans (Baix Llo-
bregat)
Tram. 311-00492/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’Escola Viladecans IV, de Viladecans (Baix Llo-
bregat)
Tram. 311-00493/09
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els instituts escola previstos a Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 311-00494/09
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la construcció de l’edifici definitiu de la Secció 
d’Institut de Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-00495/09
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’elaboració d’una llei estatal de turisme
Tram. 311-00496/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el posicionament davant l’elaboració d’una llei 
estatal de turisme
Tram. 311-00497/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el coneixement d’un Pla turisme litoral segle 
XXI de l’Estat
Tram. 311-00498/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la participació en l’elaboració del Pla turisme litoral 
segle XXI de l’Estat
Tram. 311-00499/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la signatura del Pla turisme litoral segle XXI de 
l’Estat
Tram. 311-00500/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el Decret 164/2010, de regulació dels habitatges 
d’ús turístic
Tram. 311-00501/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’efectivitat del Decret 164/2010, de regulació dels 
habitatges d’ús turístic
Tram. 311-00502/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la voluntat de modificar el Decret 164/2010, de 
regulació dels habitatges d’ús turístic
Tram. 311-00503/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la modificació del Decret 164/2010, de regulació 
dels habitatges d’ús turístic
Tram. 311-00504/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’ajudar financerament Cacaolat
Tram. 311-00505/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a trobar un inversor que garanteixi 
la continuïtat de Cacaolat
Tram. 311-00506/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió d’òrgans col·legiats d’entitats adscrites del Depar-
tament de Salut
Tram. 314-05257/09
Resposta del Govern p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprimament de les estructures directives del Departament 
de Salut
Tram. 314-05258/09
Resposta del Govern p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’alts càrrecs al Departament de Salut
Tram. 314-05260/09
Resposta del Govern p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i infermers del centre d’atenció primària 
de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 314-06066/09
Resposta del Govern p. 88

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

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’impacte econòmic de la reducció dels vols de 
Ryanair a la província de Girona
Tram. 311-00299/09
Retirada p. 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nou posicionament respecte al preacord amb 
Ryanair del desembre del 2010
Tram. 311-00300/09
Retirada p. 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les converses amb Ryanair per a evitar-ne la 
reducció de vols
Tram. 311-00301/09
Retirada p. 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la convocatòria per a la presentació de projectes 
de millora de barris, àrees urbanes i viles del 2011
Tram. 311-00309/09
Retirada p. 89

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els protocols d’actuació per a afrontar els acomia-
daments, les deslocalitzacions i les desinversions
Tram. 311-00448/09
Anunci p. 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la creació d’una secció d’institut de dues línies a 
Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-00489/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nou institut de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 311-00490/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els cicles formatius a Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 311-00491/09
Anunci p. 90



3 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 64

SUMARI 11

i extracomunitaris, que han finalitzat els cursos a diversos 
Centres de Normalització Lingüística
Tram. 314-06680/09, 314-06690/09, 314-06700/09, 314-
06710/09, 314-06720/09, 314-06730/09, 314-06740/09, 
314-06750/09, 314-06760/09, 314-06770/09, 314-
06780/09, 314-06790/09, 314-06800/09, 314-06810/09, 
314-06820/09, 314-06830/09, 314-06840/09, 314-
06850/09, 314-06860/09, 314-06870/09, 314-06880/09, 
314-06890
Formulació p. 98

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que no van tenir plaça a diversos Centres 
de Normalització Lingüística el curs 2009-2010
Tram. 314-06681/09, 314-06690/09, 314-06700/09, 314-
06710/09, 314-06720/09, 314-06730/09, 314-06740/09, 
314-06750/09, 314-06760/09, 314-06770/09, 314-
06780/09, 314-06790/09, 314-06800/09, 314-06810/09, 
314-06820/09, 314-06830/09, 314-06840/09, 314-
06850/09, 314-06860/09, 314-06870/09, 314-06880/09, 
314-06890/09
Formulació p. 99

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de cursos de català que oferiran diversos Centres 
de Normalització Lingüística el curs 2011-2012
Tram. 314-06682/09, 314-06692/09, 314-06702/09, 314-
06712/09, 314-06722/09, 314-06732/09, 314-06742/09, 
314-06752/09, 314-06762/09, 314-06772/09, 314-
06782/09, 314-06792/09, 314-06802/09, 314-06812/09, 
314-06822/09, 314-06832/09, 314-06842/09, 314-
06852/09, 314-06862/09, 314-06872/09, 314-06882/09, 
314-06892/09
Formulació p. 100

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció a la demanda de la població nouvinguda pels diver-
sos Centres de Normalització Lingüística
Tram. 314-06683/09, 314-06693/09, 314-06703/09, 314-
06713/09, 314-06723/09, 314-06733/09, 314-06743/09, 
314-06753/09, 314-06763/09, 314-06773/09, 314-
06783/09, 314-06793/09, 314-06803/09, 314-06813/09, 
314-06823/09, 314-06833/09, 314-06843/09, 314-
06853/09, 314-06863/09, 314-06873/09, 314-06883/09, 
314-06893/09
Formulació p. 100

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de cursos de català per als nouvinguts als diver-
sos Centres de Normalització Lingüística el curs 2011-2012
Tram. 314-06684/09, 314-06694/09, 314-06704/09, 314-
06714/09, 314-06724/09, 314-06734/09, 314-06744/09, 
314-06754/09, 314-06764/09, 314-06774/09, 314-
06784/09, 314-06794/09, 314-06804/09, 314-06814/09, 
314-06824/09, 314-06834/09, 314-06844/09, 314-
06854/09, 314-06864/09, 314-06874/09, 314-06884/09, 
314-06894/09
Formulació p. 101

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
professorat dels diversos Centres de Normalització Lingüís-
tica dedicat a impartir cursos d’acollida lingüística i de nivell 
bàsic el curs 2011-2012
Tram. 314-06685/09, 314-06695/09, 314-06705/09, 314-
06715/09, 314-06725/09, 314-06735/09, 314-06745/09, 
314-06755/09, 314-06765/09, 314-06775/09, 314-
06785/09, 314-06795/09, 314-06805/09, 314-06815/09, 
314-06825/09, 314-06835/09, 314-06845/09, 314-
06855/09, 314-06865/09, 314-06875/09, 314-06885/09, 
314-06895/09
Formulació p. 101

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió de places de professorat als diversos Centres de 
Normalització Lingüística el curs 2011-2012
Tram. 314-06686/09, 314-06696/09, 314-06706/09, 314-
06716/09, 314-06726/09, 314-06736/09, 314-06746/09, 
314-06756/09, 314-06766/09, 314-06776/09, 314-
06786/09, 314-06796/09, 314-06806/09, 314-06816/09, 
314-06826/09, 314-06836/09, 314-06846/09, 314-
06856/09, 314-06866/09, 314-06876/09, 314-06886/09, 
314-06896/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el concurs de creditors de Cacaolat
Tram. 311-00507/09
Anunci p. 94

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a no canviar l’operador del servei ferroviari 
de rodalia
Tram. 314-06670/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recerca d’alternatives a l’operador del servei ferroviari de 
rodalia
Tram. 314-06671/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acceptació d’alternatives a l’operador del servei ferroviari 
de rodalia
Tram. 314-06672/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació d’alternatives a l’operador del servei ferroviari de 
rodalia
Tram. 314-06673/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compromís electoral de reduir la taxa de desocupació a 
la meitat
Tram. 314-06674/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els habitatges afectats per les vibracions i les detonacions 
de les obres de la C-15 entre Canyelles i Vilanova i la Geltrú
Tram. 314-06675/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
visites d’ofici per a conèixer els efectes de les detonacions 
de les obres de la C-15 entre Canyelles i Vilanova i la Geltrú
Tram. 314-06676/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els peritatges d’ofici fets per Dragados i GISA als habitatges 
afectats per les vibracions i les detonacions de les obres de 
la C-15 entre Canyelles i Vilanova i la Geltrú
Tram. 314-06677/09
Formulació p. 97

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
balanç del curs 2009-2010 a diversos Centres de Normalit-
zació Lingüística
Tram. 314-06678/09, 314-06688/09, 314-06698/09, 314-
06708/09, 314-06718/09, 314-06728/09, 314-06738/09, 
314-06748/09, 314-06758/09, 314-06768/09, 314-
06778/09, 314-06788/09, 314-06798/09, 314-06808/09, 
314-06818/09, 314-06828/09, 314-06838/09, 314-
06848/09, 314-06858/09, 314-06868/09, 314-06878/09, 
314-06888/09
Formulació p. 97

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes nascuts a l’estranger, comunitaris i ex-
tracomunitaris, que han participat en els cursos de diversos 
Centres de Normalització Lingüística
Tram. 314-06679/09, 314-06689/09, 314-06699/09, 314-
06709/09, 314-06719/09, 314-06729/09, 314-06739/09, 
314-06749/09, 314-06759/09, 314-06769/09, 314-
06779/09, 314-06789/09, 314-06799/09, 314-06809/09, 
314-06819/09, 314-06829/09, 314-06839/09, 314-
06849/09, 314-06859/09, 314-06869/09, 314-06879/09, 
314-06889/09
Formulació p. 98

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge d’alumnes nascuts a l’estranger, comunitaris 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a no construir una comissaria dels Mossos 
d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 314-06909/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Tram. 314-06910/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment o l’eliminació de places de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-06911/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
relacions amb els sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-06912/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a mantenir les càmeres a les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-06913/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pèrdua de llocs de treball del personal encarregat de la nete-
ja de les dependències dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-06914/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a mantenir la Direcció General de Protecció 
Civil i la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis 
i Salvaments
Tram. 314-06915/09
Formulació p. 109

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció de personal per any per la manca de cobertura 
de les suplències i la reducció de llocs de treball a diversos 
centres sanitaris
Tram. 314-06916/09 a 314-06983/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per al compliment de la Directiva marc de residus
Tram. 314-06984/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els metges especialistes dels centres d’atenció primària de 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-06985/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places de les llars d’infants de Palau-solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-06986/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places de residències i centres de dia per a 
la gent gran de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-06987/09
Formulació p. 113

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
les llistes d’espera per als procediments quirúrgics en data 
del 31 de desembre de 2010 i la previsió per al 30 de setem-
bre de 2011 a diversos centres sanitaris
Tram. 314-06988/09 a 314-07055
Formulació p. 113

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció de llits a diversos centres sanitaris
Tram. 314-07056/09 a 314-07123/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
xarxa de sanejament de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-07124/09
Formulació p. 116

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció de cursos que comportaria una disminució del pro-
fessorat dels diversos Centres de Normalització Lingüística
Tram. 314-06687/09, 314-06697/09, 314-06707/09, 314-
06717/09, 314-06727/09, 314-06737/09, 314-06747/09, 
314-06757/09, 314-06767/09, 314-06777/09, 314-
06787/09, 314-06797/09, 314-06807/09, 314-06817/09, 
314-06827/09, 314-06837/09, 314-06847/09, 314-
06857/09, 314-06867/09, 314-06877/09, 314-06887/09, 
314-06897/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el balanç del curs 2009-2010 als centres de normalització 
lingüística i als serveis i les oficines de català
Tram. 314-06898/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes nascuts a l’estranger, comunitaris i extra-
comunitaris, que han participat en els cursos als centres de 
normalització lingüística i als serveis i les oficines de català
Tram. 314-06899/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’alumnes nascuts a l’estranger, comunitaris i 
extracomunitaris, que han finalitzat els cursos als centres de 
normalització lingüística i als serveis i les oficines de català
Tram. 314-06900/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes que no van tenir plaça als centres de 
normalització lingüística i als serveis i les oficines de català 
el curs 2009-2010
Tram. 314-06901/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de cursos de català que oferiran els centres de 
normalització lingüística i els serveis i oficines de català el 
curs 2011-2012
Tram. 314-06902/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció a la demanda de la població nouvinguda pels cen-
tres de normalització lingüística i els serveis i les oficines de 
català
Tram. 314-06903/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de cursos de català per als nouvinguts als cen-
tres de normalització lingüística i als serveis i les oficines de 
català el curs 2011-2012
Tram. 314-06904/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
professorat dels centres de normalització lingüística i dels 
serveis i les oficines de català dedicat a impartir cursos 
d’acollida lingüística i de nivell bàsic el curs 2011-2012
Tram. 314-06905/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió de places de professorat als centres de normalit-
zació lingüística i als serveis i les oficines de català el curs 
2011-2012
Tram. 314-06906/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció de cursos que comportaria una disminució del 
professorat dels centres de normalització lingüística i dels 
serveis i les oficines de català
Tram. 314-06907/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a mantenir l’edat màxima de trenta-cinc anys per 
a l’accés al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-06908/09
Formulació p. 106
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cia de Catalunya respecte a la proposta de personal mínim 
necessari per als òrgans judicials
Tram. 314-07139/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llocs de treball perduts o que es perdran arran de 
la retallada de les inversions en l’obra pública
Tram. 314-07140/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llocs de treball perduts o que es perdran arran 
de la retallada econòmica en les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-07141/09
Formulació p. 122

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones l’any a què equival la reducció de 
personal a diversos centres sanitaris
Tram. 314-07142/09 a 314-07224/09
Formulació p. 122

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció del nombre de llits disponibles a diversos centres 
sanitaris, el 2011
Tram. 314-07225/09 a 314-07305/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
fuites d’hidrocarburs de Repsol al riu Francolí
Tram. 314-07306/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 12 d’abril de 2011
Tram. 314-07307/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a l’adequació del mobiliari dels com-
bois de la línia ferroviària entre Barcelona, Vic, Ripoll i La 
Tour de Querol
Tram. 314-07308/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi informatiu i l’execució de les obres de la variant est 
de Ripoll
Tram. 314-07309/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents i la gestió econòmica relatius a l’obra 
de teatre Musicolèpsia (Rapsòdia per a set putes) al Teatre 
Nacional de Catalunya
Tram. 314-07310/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents i la gestió econòmica relatius a l’obra 
de teatre Gang Bang al Teatre Nacional de Catalunya
Tram. 314-07311/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 5 d’abril de 2011
Tram. 314-07312/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destitució de Francesc Puig del càrrec de director del Centre 
d’Alt Rendiment de Sant Cugat (Vallès Occidental)
Tram. 314-07313/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de l’acord de finançament dels consells es-
portius
Tram. 314-07314/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord amb les federacions esportives i la Unió de Fede-

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies de robatoris de material elèctric del 
2009 ençà
Tram. 314-07125/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dels mossos d’esquadra per robatoris de materi-
al elèctric i metalls del 2009 ençà i sobre la nacionalitat dels 
detinguts
Tram. 314-07126/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions fetes en centres de tractament de coure
Tram. 314-07127/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
saturació dels instituts de Castellar del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-07128/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’augment de l’oferta de cicles formatius a Castellar 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-07129/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
viatges dels membres del Govern el 2010
Tram. 314-07130/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
premis atorgats per la Generalitat el 2010
Tram. 314-07131/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de construcció de la residència assistida per a 
gent gran del Parc Central de la Zona Sud de Sabadell
Tram. 314-07132/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de construcció de l’Àrea Bàsica de Salut de Can 
Llong, a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-07133/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció de la dedicació del personal de l’atenció primària 
de les direccions territorials de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07134/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament dels ajuts al centre ocupacional Pere Llonch, de 
Vilafant (Alt Empordà)
Tram. 314-07135/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el coneixement de la denúncia per un abocament d’aigües 
sèptiques en una riera que desemboca a l’estany del Remo-
lar, al Delta del Llobregat
Tram. 314-07136/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a posar fi a l’abocament d’aigües sèptiques en 
una riera que desemboca a l’estany del Remolar, al Delta del 
Llobregat
Tram. 314-07137/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes i els responsables de l’abocament d’aigües sèpti-
ques en una riera que desemboca a l’estany del Remolar, al 
Delta del Llobregat
Tram. 314-07138/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
resposta a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justí-
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dependències assignades a Antoni Duran i Lleida per a 
exercir el càrrec de president de la Comissió Mixta d’Afers 
Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat
Tram. 314-07329/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost assignat a Antoni Duran i Lleida per a exercir el 
càrrec de president de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics 
i Fiscals Estat-Generalitat
Tram. 314-07330/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal de la Generalitat assignat a Antoni Duran i Lleida 
per a exercir el càrrec de president de la Comissió Bilateral 
d’Infraestructures
Tram. 314-07331/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dependències assignades a Antoni Duran i Lleida per a 
exercir el càrrec de president de la Comissió Bilateral d’In-
fraestructures
Tram. 314-07332/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost assignat a Antoni Duran i Lleida per a exercir el 
càrrec de president de la Comissió Bilateral d’Infraestruc-
tures
Tram. 314-07333/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal de la Generalitat assignat a Antoni Duran i Lleida 
per a exercir el càrrec de president de la Comissió Mixta de 
Transferències Estat-Generalitat
Tram. 314-07334/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dependències assignades a Antoni Duran i Lleida per a 
exercir el càrrec de president de la Comissió Mixta de Trans-
ferències Estat-Generalitat
Tram. 314-07335/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost assignat a Antoni Duran i Lleida per a exercir el 
càrrec de president de la Comissió Mixta de Transferències 
Estat-Generalitat
Tram. 314-07336/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
equipaments culturals municipals als quals poden afectar 
les retallades econòmiques del Govern
Tram. 314-07337/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
col·laboració entre la Xarxa de Museus Locals de Catalunya i 
la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona per 
a evitar duplicitats i estalviar recursos
Tram. 314-07338/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
col·laboració entre l’Agència de Difusió Artística i l’Oficina de 
Difusió Artística de la Diputació de Barcelona per a evitar 
duplicitats i estalviar recursos
Tram. 314-07339/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
corresponents al 2012
Tram. 314-07340/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de renovar el conveni d’aportacions al Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya
Tram. 314-07341/09
Formulació p. 137

racions Esportives de Catalunya per al finançament de la 
promoció de l’esport
Tram. 314-07315/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absència del president de la Comissió Bilateral Generalitat -  
Estat a la cimera anticrisi del 25 de març de 2011
Tram. 314-07316/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del viatge de la vicepresidenta del Govern a Miami
Tram. 314-07317/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’àmbit competencial de la vicepresidenta del Govern que 
justifica el seu viatge a Miami
Tram. 314-07318/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dies que la vicepresident del Govern ha estat a 
Miami
Tram. 314-07319/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda detallada de l’estada de la vicepresidenta del Go-
vern a Miami
Tram. 314-07320/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses del viatge a Miami de la vicepresidenta del Govern 
i de les persones que l’acompanyaven
Tram. 314-07321/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones que van acompanyar la vicepresidenta del Govern 
en el seu viatge a Miami
Tram. 314-07322/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
càrrecs de les persones que van acompanyar la vicepresi-
denta del Govern en el seu viatge a Miami
Tram. 314-07323/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
funció de les persones que van acompanyar la vicepresiden-
ta del Govern en el seu viatge a Miami
Tram. 314-07324/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal de la Generalitat assignat a Antoni Duran i Lleida 
per a exercir el càrrec de president de la Comissió Bilateral 
Generalitat-Estat
Tram. 314-07325/09
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dependències assignades a Antoni Duran i Lleida per a 
exercir el càrrec de president de la Comissió Bilateral Gene-
ralitat-Estat
Tram. 314-07326/09
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost assignat a Antoni Duran i Lleida per a exercir 
el càrrec de president de la Comissió Bilateral Generalitat-
Estat
Tram. 314-07327/09
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal de la Generalitat assignat a Antoni Duran i Lleida 
per a exercir el càrrec de president de la Comissió Mixta 
d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat
Tram. 314-07328/09
Formulació p. 133
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi econòmic per la paralització del programa d’infor-
matització a les aules
Tram. 314-07355/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’ajuts a diversos centres per a fer front a les des-
peses corrents
Tram. 314-07356/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places escolars de les escoles sense acord de 
Govern ni assignació pressupostària
Tram. 314-07357/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts per a beques de menjador escolar el curs 2010-2011
Tram. 314-07358/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Aran Salut, Servicis Assisten-
ciaus, SL, a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07359/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Fundació Privada Hospital de 
Puigcerdà a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07360/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els ser-
veis prestats per l’entitat Badalona Serveis Assistencials, SA,  
a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07361/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Consorci Castelldefels Agents 
de Salut a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07362/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Consorci d’Atenció Primària de 
Salut Eixample a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07363/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Consorci de Gestió, Corporació 
Sanitària, a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07364/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Consorci Sanitari de Terrassa a 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07365/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Consorci Sanitari del Maresme 
a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07366/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en 
els serveis prestats per l’entitat Consorci Sanitari Integral a 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07367/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió del Departament de Governació i Relacions Institu-
cionals de suprimir convocatòries d’ajuts als ens locals
Tram. 314-07342/09
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reformulació de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 314-07343/09
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació econòmica de la nova Llei de millora de barris
Tram. 314-07344/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
part dels ajuts que hauran de finançar els ajuntaments rela-
tius a la nova Llei de millora de barris
Tram. 314-07345/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació econòmica per al desplegament de la Llei 3/2009, 
de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits ur-
banístics
Tram. 314-07346/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ràtio de mossos d’esquadra per habitant a cadascuna de les 
regions policials
Tram. 314-07347/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places noves del Cos de Mossos d’Esquadra 
que es preveu cobrir durant la IX legislatura
Tram. 314-07348/09
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
distribució territorial dels efectius del Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-07349/09
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
repartiment de competències relatives a la gestió dels es-
pais naturals entre el Departament de Territori i Sostenibilitat 
i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural
Tram. 314-07350/09
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coordinació entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural i els governs locals per a gestionar els 
espais naturals
Tram. 314-07351/09
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el repartiment de competències relatives a la gestió dels 
espais naturals entre el Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat
Tram. 314-07352/09
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques al Consorci del Parc de Collserola 
i al Consorci de la Serralada Litoral
Tram. 314-07353/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de les depuradores programades per l’Agència 
Catalana de l’Aigua per abans del 2014
Tram. 314-07354/09
Formulació p. 141
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serveis prestats per l’entitat Fundació Privada Assistencial 
Sanitària i Social (FASS) a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07380/09
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07381/09
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en 
els serveis prestats per l’entitat Grup Assistència Sanitària 
Social (Grup SAGESSA), a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07382/09
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en 
els serveis prestats per l’entitat Althaia Xarxa Assistencial 
de Manresa, Fundació Privada, a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07383/09
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en 
els serveis prestats per l’Osona Sud - Alt Congost a l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 314-07384/09
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’EAP Vic a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07385/09
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Hospital del Solsonès, Fundació 
Pública Comarcal, a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07386/09
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Consorci Sanitari de l’Anoia a 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07387/09
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en 
els serveis prestats per l’entitat Albera Salut, SL, a l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 314-07388/09
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Consorci Assistencial del Baix 
Empordà a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07389/09
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Corporació de Salut del Mares-
me i La Selva a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07390/09
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Fundació Hospital de Campde-
vànol a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07391/09
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Fundació Hospital Sant Jaume 
d’Olot a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07392/09
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en 
els serveis prestats per l’EAP Dreta de l’Eixample a l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 314-07368/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en 
els serveis prestats per l’EAP Poble Sec a l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 314-07369/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en 
els serveis prestats per l’EAP Sardenya a l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 314-07370/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’EAP Sarrià a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07371/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en 
els serveis prestats per l’EAP Vallplasa Atenció Primària a 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07372/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en 
els serveis prestats per l’entitat Institut Municipal de Presta-
cions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal a l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 314-07373/09
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Mútua de Terrassa, Mutualitat 
de Previsió Social a Prima Fixa, a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07374/09
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en 
els serveis prestats per l’entitat Parc Sanitari Pere Virgili a 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07375/09
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Projectes Sanitaris i Socials, SA,  
a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07376/09
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Serveis d’Atenció Primària Parc 
Taulí, SA, a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07377/09
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Atenció Primària Alt Camp, SLL, 
a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07378/09
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Fundació Centres Assistencials 
i d’Urgències a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07379/09
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a reduir el nombre de treballadors de l’Ad-
ministració
Tram. 314-07406/09
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració i la presentació d’un pla per a la reducció de 
personal en l’Administració davant dels òrgans de negocia-
ció col·lectiva
Tram. 314-07407/09
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per no haver commemorat de la proclamació de la 
República fins el 14 d’abril de 2011
Tram. 314-07408/09
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
requalificació i l’increment de retribució dels responsables 
de les oficines dels delegats territorials del grup A, nivell 24
Tram. 314-07409/09
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a només un 20% de 
dones enfront d’un 80% d’homes
Tram. 314-07410/09
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nou ambulatori de Collbató (Baix Llobregat)
Tram. 314-07411/09
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’una secció d’institut de dues línies a Torrelles de 
Llobregat (Baix Llobregat) i la construcció de l’edifici definitiu
Tram. 314-07412/09
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nou institut de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-07413/09
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
cicles formatius a Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-07414/09
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Escola Mediterrània de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-07415/09
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Escola Viladecans IV, de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-07416/09
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
instituts escola previstos a Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-07417/09
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències de la derogació del Pla director d’immigració 
i cooperació en l’àmbit de la salut
Tram. 314-07418/09
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organisme que vetllarà perquè es duguin a terme les actu-
acions preventives, assistencials i organitzatives després de 
la derogació del Pla director d’immigració i cooperació en 
l’àmbit de la salut
Tram. 314-07419/09
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organisme que analitzarà les necessitats de salut i de ser-
veis sanitaris de la població immigrant
Tram. 314-07420/09
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Hospital de Figueres, Fundació 
Privada, a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07393/09
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en els 
serveis prestats per l’entitat Institut d’Assistència Sanitària a 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07394/09
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones per any a què equival la reducció en 
els serveis prestats per l’entitat Gestió de Serveis Sanitaris a 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07395/09
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la publicació al DOGC de la relació de llocs de treball dels 
departaments i òrgans de l’estructura administrativa i de 
serveis de la Generalitat
Tram. 314-07396/09
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball dels departaments i òrgans de l’estructura 
administrativa i de serveis de la Generalitat
Tram. 314-07397/09
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llocs de treball destinats a funcionaris en l’Admi-
nistració i els serveis de la Generalitat
Tram. 314-07398/09
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llocs de treball destinats al personal laboral en 
l’Administració i els serveis de la Generalitat
Tram. 314-07399/09
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llocs de treball destinats al personal eventual en 
l’Administració i els serveis de la Generalitat
Tram. 314-07400/09
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llocs de treball vacants, desglossats segons es 
destinin a funcionaris i personal laboral i eventual, en l’Admi-
nistració i els serveis de la Generalitat
Tram. 314-07401/09
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llocs de treball vacants, coberts temporalment 
per funcionaris interins o personal laboral en contracte tem-
poral, en l’Administració i els serveis de la Generalitat
Tram. 314-07402/09
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’interins destinats a programes temporals o a 
situacions urgents amb tasques que no corresponguin a 
llocs de treball compresos en la relació de llocs de treball de 
l’Administració i els serveis de la Generalitat
Tram. 314-07403/09
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de personal en actiu que no ocupa llocs de treball 
catalogats, relacionats i pressupostats en l’Administració i 
els serveis de la Generalitat
Tram. 314-07404/09
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de personal funcionari de carrera, funcionari interí, 
laboral, laboral temporal i eventual en l’Administració i els 
serveis de la Generalitat
Tram. 314-07405/09
Formulació p. 157
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
voluntat de modificar el Decret 164/2010, de regulació dels 
habitatges d’ús turístic
Tram. 314-07433/09
Formulació p. 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del Decret 164/2010, de regulació dels habitat-
ges d’ús turístic
Tram. 314-07434/09
Formulació p. 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’una llei estatal de turisme
Tram. 314-07435/09
Formulació p. 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el posicionament davant l’elaboració d’una llei estatal de 
turisme
Tram. 314-07436/09
Formulació p. 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement d’un Pla turisme litoral segle xxi de l’Estat
Tram. 314-07437/09
Formulació p. 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació en l’elaboració del Pla turisme litoral segle xxi 
de l’Estat
Tram. 314-07438/09
Formulació p. 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
signatura del Pla turisme litoral segle XXI de l’Estat
Tram. 314-07439/09
Formulació p. 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
intervenció en les patronals de les institucions sanitàries que 
no estan d’acord amb les retallades
Tram. 314-07440/09
Formulació p. 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dates per a reunir els governs territorials de Salut per a 
exposar les retallades i l’assignació pressupostària
Tram. 314-07441/09
Formulació p. 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions destinades a l’organització no governamental 
Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants, de Sabadell (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-07442/09
Formulació p. 169

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al director general en funcions de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral-
ment en comissió sobre el pluralisme polític en els espais 
informatius dels mitjans dependents de la Corporació
Tram. 312-00008/09
Anunci p. 169

Pregunta al director general en funcions de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral-
ment en comissió sobre el pluralisme polític i social en els 
espais informatius, de tertúlia, de debat i d’entrevistes dels 
mitjans de comunicació dependents de la Corporació
Tram. 312-00009/09
Anunci p. 170

Pregunta al director general en funcions de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral-
ment en comissió sobre les audiències de Catalunya Ràdio 
i de la resta de canals de la Corporació en l’Estudi general 
de mitjans
Tram. 312-00010/09
Anunci p. 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a adequar els serveis d’assistència sanitària als 
problemes específics de la població immigrant
Tram. 314-07421/09
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció a les especificitats de la salut de les dones amb re-
lació al que preveia el Pla director d’immigració i cooperació 
en l’àmbit de la salut
Tram. 314-07422/09
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’eliminació del Consell Assessor d’Immigració en l’Àmbit 
de la Salut
Tram. 314-07423/09
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les conseqüències de la derogació de l’Ordre del 9 de gener 
de 1992, per la qual es crea la Comissió Assessora de les 
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la 
Seguretat Social a Catalunya
Tram. 314-07424/09
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organisme que prestarà assessorament tècnic en les matè-
ries i les qüestions relacionades amb les mútues d’accidents 
de treball i malalties professionals de la Seguretat Social
Tram. 314-07425/09
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organisme que proposarà l’elaboració de normativa sani-
tària relativa a les mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social
Tram. 314-07426/09
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organisme que informarà sobre les reclamacions després 
de la derogació de l’Ordre del 9 de gener de 1992, per la qual 
es crea la Comissió Assessora de les mútues d’accidents de 
treball i malalties professionals de la Seguretat Social
Tram. 314-07427/09
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organisme que informarà sobre els expedients sanciona-
dors per faltes en matèria de sanitat després de la deroga-
ció de l’Ordre del 9 de gener de 1992, per la qual es crea la 
Comissió Assessora de les mútues d’accidents de treball i 
malalties professionals de la Seguretat Social
Tram. 314-07428/09
Formulació p. 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organisme que proposarà sistemes d’avaluació de les 
entitats col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social 
després de la derogació de l’Ordre del 9 de gener de 1992, 
per la qual es crea la Comissió Assessora de les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals de la Segu-
retat Social
Tram. 314-07429/09
Formulació p. 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’eliminació de la Comissió Assessora de les mútues d’ac-
cidents de treball i malalties professionals de la Seguretat 
Social a Catalunya
Tram. 314-07430/09
Formulació p. 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Decret 164/2010, de regulació dels habitatges d’ús turístic
Tram. 314-07431/09
Formulació p. 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efectivitat del Decret 164/2010, de regulació dels habitat-
ges d’ús turístic
Tram. 314-07432/09
Formulació p. 166
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Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la planificació temporal del pro-
cés de fusió d’empreses de la Corporació
Tram. 322-00007/09
Anunci p. 173

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el desplegament del segon ca-
nal múltiplex
Tram. 322-00008/09
Anunci p. 174

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris i els fonaments ju-
rídics de la cobertura de les eleccions municipals del 2011
Tram. 322-00009/09
Anunci p. 174

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’aprovació dels manuals d’ús 
de la Corporació
Tram. 322-00010/09
Anunci p. 174

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les actuacions del Defensor de 
l’Audiència el 2010
Tram. 322-00011/09
Anunci p. 175

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el tractament informatiu de la 
consulta sobre la independència de Catalunya del 10 d’abril 
de 2011
Tram. 322-00012/09
Anunci p. 175

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les previsions pressupostàries 
per al 2011
Tram. 322-00013/09
Anunci p. 175

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya 
a respondre oralment en comissió sobre les audiències de 
TV3 i dels canals de Televisió de Catalunya el març del 2011
Tram. 323-00005/09
Anunci p. 176

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre la utilització de me-
nors en el programa Alguna pregunta més? del 5 d’abril de 
2011
Tram. 323-00006/09
Anunci p. 176

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre els criteris dels cen-
tres territorials de Televisió de Catalunya per a la contracta-
ció de productores
Tram. 323-00007/09
Anunci p. 176

Pregunta al director general en funcions de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral-
ment en comissió sobre el tancament del pressupost del 
2010
Tram. 312-00011/09
Anunci p. 170

Pregunta al director general en funcions de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral-
ment en comissió sobre la previsió pressupostària de la Cor-
poració per al 2011
Tram. 312-00012/09
Anunci p. 171

Pregunta al director general en funcions de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral-
ment en comissió sobre el pluralisme polític i la presència 
dels diferents agents en els espais informatius
Tram. 312-00013/09
Anunci p. 171

Pregunta al director general en funcions de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral-
ment en comissió sobre el garantiment del pluralisme polític 
i de l’equilibri entre els partits polítics i entre els agents soci-
als en els espais informatius
Tram. 312-00014/09
Anunci p. 171

Pregunta al director general en funcions de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral-
ment en comissió sobre els criteris de la informació econò-
mica
Tram. 312-00015/09
Anunci p. 172

Pregunta al director general en funcions de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral-
ment en comissió sobre l’avantprojecte de pressupost de la 
Corporació
Tram. 312-00016/09
Anunci p. 172

Pregunta al director general en funcions de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oral-
ment en comissió sobre la negociació entre els sindicats i la 
direcció de la Corporació
Tram. 312-00017/09
Anunci p. 172

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en 
comissió sobre el tractament informatiu de la campanya 
electoral de les eleccions municipals del 2011
Tram. 313-00002/09
Anunci p. 172

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en 
comissió sobre la retallada prevista en el pressupost de la 
Corporació
Tram. 313-00003/09
Anunci p. 173

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procés de fusió d’empreses 
de la Corporació
Tram. 322-00006/09
Anunci p. 173
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions dutes a terme 
per a establir noves rutes aèries des de l’ae-
roport de Girona
Tram. 311-00109/09

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les inversions i les aporta-
cions de capital de la Generalitat a Ryanair
Tram. 311-00115/09

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions dutes a ter-
me davant el Govern de l’Estat per a avançar 
l’execució del quart cinturó
Tram. 311-00116/09

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions d’actuació re-
latives a l’execució de la línia 9 del metro
Tram. 311-00117/09

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions d’actuació re-
latives a l’aeroport d’Igualada-Òdena
Tram. 311-00112/09

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les inversions i les aporta-
cions de capital de la Generalitat a Spanair
Tram. 311-00113/09

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el Pla director urbanístic de 
les colònies industrials i els ajuts per a des-
plegar-lo
Tram. 311-00290/09

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la línia 9 del metro
Tram. 311-00303/09

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la renovació dels trens de 
les línies de Tarragona
Tram. 311-00150/09

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el millorament del servei fer-
roviari de les línies de Tarragona
Tram. 311-00151/09

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la Llei 3/2009, de regularit-
zació i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics
Tram. 311-00310/09

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre d’albergs de la Xarxa 
Nacio nal d’Albergs de Catalunya i el nombre 
de pernoctacions el 2010
Tram. 314-00550/09

Resposta del Govern
Reg. 10727 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00550/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs de 
Catalunya i el nombre de pernoctacions el 2010

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que els albergs 
que integren la Xarxa Nacional d’Albergs de Catalunya 
són 42, dels quals 20 són de gestió pròpia i 22 són al-
bergs adherits. A continuació es detalla la ubicació de 
cada un d’ells:

Albergs gestionats per l’Agència Catalana de la Joventut 
(20 instal·lacions)

Nom de l’alberg Ciutat Comarca

Alberg Mare de Déu de 
Montserrat

Barcelona Barcelonès

Alberg Torre Ametller Cabrera de Mar Maresme

Alberg Mas Silvestre Canyamars Maresme

Alberg Josep Maria 
Batista i Roca

El Masnou Maresme

Alberg del Carme Manresa Bages

Alberg Canonge Collell Vic Osona

Alberg Cerverí Girona Gironès

Alberg Mare de Déu de 
Les Neus

La Molina Cerdanya

Alberg Empúries Escala, l’ Alt Empordà

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el servei regional operat per 
Renfe
Tram. 311-00307/09

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de titulars del Carnet Jove 
el 2010
Tram. 314-00551/09

Resposta del Govern
Reg. 10728 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00551/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de titulars del Carnet Jove el 2010

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que el número 
de titulars vigents del Carnet Jove de Catalunya, a data 
de 31 de desembre de 2010, era de 518.561.

Barcelona, 12 d’abril de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la taxa de fracàs escolar el curs 2009-
2010
Tram. 314-00552/09

Resposta del Govern
Reg. 10783 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00552/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
taxa de fracàs escolar el curs 2009-2010

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

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

Es tramet en annex informació relativa al percentatge de 
graduats en ESO del curs 2008-2009, amb el desglossa-
ment per comarques.

Tot i que referides al curs 2008-2009, aquestes dades for-
men part de l’estadística 2009-2010, atès que els centres 
no informen sobre el nombre de graduats fins que el curs 
no és acabat.

Nom de l’alberg Ciutat Comarca

Alberg Torre Malagrida Olot Garrotxa

Alberg Pere Figuera Planoles Ripollès

Alberg Pic de l’Àliga Queralbs Ripollès

Alberg La Valira Seu d’Urgell, la Alt Urgell

Alberg Sant Anastasi Lleida Segrià

Alberg Del Pallars Tremp Pallars Jussà

Alberg Casa Gran Altafulla Tarragonès

Alberg Santa Maria 
del Mar

Coma-ruga Baix 
Penedès

Alberg Jaume I Espluga de 
Francolí, l’

Conca de 
Barberà

Alberg Mossèn Antoni 
Batlle

Deltebre Baix Ebre

Alberg L’Encanyissada Poble Nou del 
Delta

Montsià

Albergs adherits (22 instal·lacions)

Nom de l’alberg Ciutat Comarca

Alberg de Berga Berga Berguedà

Alberg Center Rambles Barcelona Barcelonès

Alberg Mas de la Coixa Móra la Nova Ribera 
d’Ebre

Alberg Residència 
Sant Jordi

Tarragona Tarragonès

Alberg In Out Barcelona Barcelonès

Alberg La Conreria Tiana Maresme

Alberg Montsec Mur Guàrdia de 
Noguera

Pallars Jussà

Alberg Anna M. Janer Llívia Cerdanya

Alberg Pere Tarrés Barcelona Barcelonès

Residència 
Universitària Vilanova

Vilanova i la 
Geltrú

Garraf

Alberg Ruta del Ferro St. Joan de les 
Abadesses

Ripollès

Alberg Ideal Youth 
Hostel

Barcelona Barcelonès

Be Hostels Mar Barcelona Barcelonès

Alberg Ca la Jepa Prat de Comte Terra Alta

Be Hostels Sound Barcelona Barcelonès

Residència Esportiva 
Àster

Hospitalet de 
l’Infant, l’

Baix Camp

Escola de Piragüisme 
de Sort

Sort Pallars Sobirà

El total de pernoctacions durant el període de desembre 
de 2009 a novembre de 2010 (ambdós inclosos) ha estat 
de 736.052 (a data d’avui encara no disposem de dades 
de desembre de 2010 relatives als albergs adherits, per 
això facilitem dades d’un període de 12 mesos que no 
coincideix amb l’any natural).

Barcelona, 12 d’abril de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la reedició del material de 
difusió del programa Vacances en família 
pel canvi de denominació del departament
Tram. 314-00560/09

Resposta del Govern
Reg. 10829 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00560/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la reedició del material de difusió del programa 
Vacances en família pel canvi de denominació del de-
partament

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que durant la 
primera setmana de gener de 2011 el director en funci-
ons de l’Agència Catalana de Joventut va decidir realitzar 
l’edició del material del programa Vacances en família, 
consistent en 287.000 llibrets en format DinA5 que va 
tenir un cost de 15.150 euros.

Amb el nomenament del nou director general de Joven-
tut en data 7 de gener de 2011 i el nomenament de la 
directora de l’Agència Catalana de la Joventut en data 
20 de gener de 2011, es van analitzar els continguts del 
programa Vacances en família. El resultat d’aquesta 
anàlisi va determinar que calia modificar dades que no 
eren correctes, per la qual cosa ens vam veure obligats a 
fer una nova edició, aquest cop de 287.000 quadríptics, 
que ha tingut un cost de 6.331 euros. Per tant, la reedició 
d’aquest material no ha estat per la nova denominació del 
Departament de Benestar Social i Família.

Barcelona, 13 d’abril de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió en la programació territori-
al de la construcció d’una residència i centre 
de dia al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-00561/09

Resposta del Govern
Reg. 10734 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00561/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inclusió en la programació territorial de la construc-

S’inclouen igualment dades referides al conjunt de la ciutat 
de Barcelona, atès que no es disposa de dades per districtes.

Barcelona, 12 d’abril de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords per a la construcció d’una 
residència per a la gent gran i centre de dia 
a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Tram. 314-00558/09

Resposta del Govern
Reg. 10729 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00558/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords per a la construcció d’una residència per a la 
gent gran i centre de dia a Sant Vicenç dels Horts (Baix 
Llobregat)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que en data 
28 de setembre de 2006 es va signar un conveni de col-
laboració entre l’aleshores Departament de Benestar i 
Família i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per a 
la construcció d’una residència, centre de dia i menjador 
extern per a gent gran amb dependència.

A l’octubre d’aquell any, el Servei de Projectes, Obres i 
Equipaments, va visitar el solar per valorar la viabilitat 
tècnica del mateix. Es va emetre informe tècnic favora-
ble.

En data 18 de maig de 2010 el Departament va rebre la 
cessió del solar per part de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts.

Consta que l’anterior secretari general i l’ICASS es van 
reunir diverses vegades per valorar aquest oferiment tot i 
que es desconeixen els acords formals.

Actualment, s’està estudiant quines són les necessitats 
reals del territori a fi de preparar la propera programació 
territorial.

Barcelona, 12 d’abril de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
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Pla Estratègic de Salt 2009-2013 que es va començar a 
aplicar durant el curs 2009-2010.

Aquest Pla estratègic té com a objectius els dos del De-
partament d’Ensenyament:

– La millora dels resultats educatius, i

– La millora de la cohesió social,

així com un tercer objectiu que pretén:

– Millorar la imatge de l’educació a Salt.

Els tres objectius estan desglossats en estratègies i inici-
atives. Dels tres, els dos primers els lidera la Inspecció 
d’Ensenyament i el tercer l’Ajuntament de Salt.

Els centres educatius, la Inspecció d’Ensenyament, els 
Serveis educatius i l’Ajuntament elaboren els seus plans 
anuals amb actuacions referides a aquest Pla estratègic.

Treball en xarxa

A partir dels tres objectius del Pla estratègic s’ha orga-
nitzat el treball en xarxa comptant amb els recursos hu-
mans dels Serveis educatius, de l’Ajuntament i del Pla 
Educatiu d’Entorn (PEE) per obtenir la màxima opti-
mització del recursos. Al mateix temps, s’estableix un 
sistema de circulació de la informació immediata, com-
partida i centralitzada, amb l’organització de reunions 
periòdiques de coordinació.

Pla Educatiu d’Entorn (PEE)

El PEE de Salt té establert una xarxa d’agents que actuen 
a l’àmbit docent, esportiu, sanitari, social i d’associaci-
onisme per col·laborar en l’educació de tot l’alumnat de 
Salt. Gestionat conjuntament per l’Ajuntament de Salt 
i el Departament d’Ensenyament, les activitats que or-
ganitza pretenen: facilitar la igualtat d’oportunitats de 
l’alumnat de Salt, la participació en activitats d’educació 
no formal i aportar les

eines necessàries per millorar el rendiment acadèmic, 
uns objectius operatius que deriven directament dels ob-
jectius del Pla estratègic de Salt.

Les activitats que se subvencionen en el marc del PEE 
són:

– Activitats artístiques: audicions musicals, cantates, ti-
telles, contes, cloenda taller de danses.

– Pla de lectura.

– Patis oberts i jocs a les places.

– Casals lingüístics d’estiu (primària).

– Taller lingüístic (secundària).

– Activitats extraescolars esportives.

– Curs de natació a cicle inicial.

– Monitor per fer tasques d’acompanyament a l’alumnat 
amb especial incidència sobre l’absentisme.

– Activitats esportives - Pla Català d’Esport a l’Escola.

– Tallers d’estudi assistit.

D’aquestes activitats, n’hi ha que es realitzen en el marc 
escolar i, d’altres, complementàries a l’entorn, però totes 
coordinades i seguides a través de diferents comissions. 

ció d’una residència i centre de dia al Prat de Llobregat 
(Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

Pere Bosch Cuenca

Amb aquest text donem també per resposta la pregunta 
314-00575/09.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que l’Ajunta-
ment del Prat de Llobregat va manifestar, mitjançant 
escrit de 23 de setembre de 2010, el seu compromís de 
cedir al Departament de Benestar Social i Família uns 
terrenys per a la construcció d’una residència de gent 
gran i centre de dia.

El Departament de Benestar Social i Família va agrair 
amb data 27 d’octubre de 2010 l’interès de l’Ajuntament 
del Prat de Llobregat, si bé atenent la situació de conten-
ció pressupostària del moment no estem en disposició de 
concretar la data de programació.

Actualment s’està estudiant quines són les necessitats 
reals del territori per a preparar la propera programació 
territorial.

Barcelona, 12 d’abril de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a garantir un ensenya-
ment de qualitat a Salt (Gironès)
Tram. 314-00562/09

Resposta del Govern
Reg. 10784 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00562/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a garantir un ensenyament de qualitat a 
Salt (Gironès)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

Carme Capdevila i Palau

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

Durant el curs 2008-2009 es va elaborar el Pla estratègic 
de Salt partint d’una DAFO que va dirigir la Inspecció 
d’Ensenyament i on hi van col·laborar els directors de 
centre, els professionals dels serveis educatius que inter-
venen a Salt i els tècnics d’educació de l’Ajuntament de 
Salt. A partir de l’anàlisi de la DAFO es va elaborar un 
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ció infantil i la immersió lingüística i, al mateix temps, 
participen en el PEE i en les diferents comissions en 
coordinació amb l’Ajuntament, fan el seguiment de les 
activitats i participen a la taula d’alfabetització d’adults.

– El Centre de Recursos Pedagògics (CRP), que assesso-
ra i col·labora en la formació dels centres i en la implan-
tació del projecte 1x1, tema en el qual també participen 
els LIC.

El treball de coordinació, assessorament, formació i col-
laboració, tant directament als centres i als PEE, com al 
municipi, és indispensable per seguir avançant en la con-
secució dels objectius del Pla i, atès que el percentatge 
d’alumnat de famílies immigrants ronda el 80% (molts 
d’ells que arriben a l’escola sense haver passat per una 
llar d’infants i, per tant, sense entendre el català ni haver 
assolit hàbits i rutines escolars), el Departament d’Ense-
nyament és conscient de la importància en els propers 
cursos de:

– Mantenir o augmentar els efectius dels Serveis educa-
tius al conjunt de la zona.

– Reforçar l’ajut dels TEI quan l’alumnat inicia la seva 
vida escolar a P3.

– Augmentar les iniciatives per cobrir actuacions edu-
catives sobre els infants i el jovent fora de l’horari lectiu 
(partir de les 17 h, durant els caps de setmana i en les 
vacances) que el PEE promou i subvenciona, però que 
resulta insuficient.

– Implementar la figura d’educadors socials en coordi-
nació amb els centres educatius, per fer de pont amb les 
famílies, acompanyar els infants i joves en el temps de 
lleure i ajudar en la resolució i prevenció de conflictes.

Així, per reforçar les actuacions que es fan en el marc 
del Pla estratègic es detallen un seguit d’accions futures 
a impulsar, algunes de les quals no depenen directament 
del Departament d’Ensenyament, encara que sí totes de-
pendran de l’evolució futura de la conjuntura econòmica 
i les disponibilitats pressupostàries de les administraci-
ons implicades:

Objectius  
del Pla Estratègic

Accions

Millorar els 
resultats 
educatius

– Increment de TEI a P3 a 1 per grup

– Mantenir els efectius de LIC, 
EAP, CRP i Assistent social actual 
(incrementar-ne 1).

– Incrementar l’oferta educativa per 
a l’alumnat de 16 a 18 anys que no 
s’han graduat.

– Incrementar oferta de grups 
d’acollida a l’escola d’adults 
específics per a alumnat de 16-18.

– No disminuir les Aules d’acollida 
i posar-ne quan les escoles noves 
arribin a tenir grups a cicle mitjà.

Els membres dels Serveis Educatius que actuen a Salt 
són els que treballen estretament coordinant les diferents 
comissions i grups de treball i, alhora, exercint de nusos 
de la xarxa per tal que la circulació d’informació sigui 
fluïda.

Projecte d’innovació i recursos de centres

En el marc dels projectes d’innovació i programes edu-
catius, els centres porten a terme les actuacions següents:

Aules d’acollida; Aules de ciències; Aules obertes, Bibli-
oteca escolar-Puntedu, Convivència i Mediació Escolar; 
Educació per a la ciutadania; Educació ambiental; Edu-
cació Verda; EduCAT 1x1; Educació per a la Salut; Edu-
cació en comunicació audiovisual; PROA estudi assistit, 
Programa de reutilització de llibres, Projecte singular; 
Commenius; PELE (Llengües estrangeres); Plans d’auto-
nomia de centres; TEI, TIS i USEE.

Tasques de la Inspecció d’Ensenyament  
i dels Serveis educatius emmarcades en el  
Pla Estratègic per a l’actual curs 2010-2011

A la zona de Salt s’han planificat les tasques pròpies de la 
Inspecció d’Ensenyament, l’assessorament, acompanya-
ment, supervisió, avaluació i garantia dels drets i deures 
de l’alumnat, fent lligar aquestes tasques amb les estratè-
gies del Pla i plantejant unes actuacions de la Inspecció i 
dels Serveis educatius per reforçar, impulsar i col·laborar 
en les actuacions que porten a terme els centres. D’acord 
amb això, s’han previst un seguit d’actuacions en el marc 
de l’esmentat Pla Estratègic:

Per a aquest curs 2010-2011 cal destacar la creació d’una 
base de dades per fer seguiment de la regularitat en l’es-
colarització de l’alumnat de Salt i avaluar l’abast de la 
manca d’escolarització i de l’escolarització incompleta o 
irregular.

Les reunions de la Inspecció amb les direccions dels 
centres educatius i els membres de l’Oficina Municipal 
d’Escolarització (OME) estan marcades cada dues o tres

setmanes i s’aprofiten per parlar de temes educatius, tant 
sigui de manera informativa o per treure’n acords de 
zona. Entre tots fan el repartiment acurat de l’alumnat, 
tot tenint en compte les vacants, l’alumnat nee, i totes les 
variables necessàries. L’OME realitza la primera presa 
de contacte amb les famílies i, segons la informació que 
recull, deriva la família a l’assistent social dels serveis 
educatius i/o al CAP.

L’organització del treball en xarxa per treballar les actu-
acions del Pla estratègic i el fet que totes les iniciatives 
que es duguin a terme estiguin coordinades, i alhora el 
sistema n’estigui informat, no seria possible sense la par-
ticipació dels membres dels Serveis Educatius:

– Per un costat, els EAP dels centres i l’assistent social, 
que treballen amb les famílies, amb l’OME i els centres 
per a la detecció i l’atenció social i educativa de l’alum-
nat NEE. També la col·laboració dels EAP en l’atenció a 
la diversitat als centres.

– Els assessors de Llengua, Interculturalitat i Cohesió 
Social (LIC) del municipi, que coordinen i assessoren 
les aules d’acollida, col·laboren en la formació i la coor-
dinació del grups de treball de la llengua oral a educa-
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament del CRAE La Ribera, al 
barri de l’Havana, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-00564/09

Resposta del Govern
Reg. 10731 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00564/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament del CRAE La Ribera, al barri de l’Havana, de 
Mataró (Maresme)

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 com a con-
seqüència d’aquesta carta, em vaig posar en contacte im-
mediatament amb l’alcalde de la ciutat i posteriorment, 
en data 14 de gener de 2011, la directora general d’Aten-
ció a la Infància i a l’Adolescència i l’alcalde de Mataró 
van acordar dur a terme una reunió durant el mes de fe-
brer, per analitzar conjuntament l’evolució del centre i 
avaluar el resultat de les mesures implantades. Durant 
la reunió, la DGAIA va expressar la voluntat de seguir 
aplicant les mesures consensuades amb l’Ajuntament 
durant el mes de desembre de 2010, amb la confiança 
que es produirà una millora de la situació, tot mantenint 
permanentment el diàleg amb el veïns i l’Ajuntament. En 
aquest sentit, ha tingut lloc una reunió amb els veïns per 
explicar les mesures que s’han dut a terme per millorar 
la situació.

Barcelona, 12 d’abril de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures extraordinàries previs-
tes per a donar suport a l’equip educatiu del 
CRAE de Salt (Gironès)
Tram. 314-00565/09

Resposta del Govern
Reg. 10732 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00565/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures extraordinàries previstes per a donar suport a 
l’equip educatiu del CRAE de Salt (Gironès)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

Objectius  
del Pla Estratègic

Accions

Millorar la 
cohesió social

– Incrementar els Serveis socials del 
municipi.

– Instaurar la figura de l’educador 
social en un nombre suficient amb 
unes tasques coordinades amb els 
centres a través del Pla Estratègic.

– Promocionar la figura del policia de 
carrer o barri.

– Incrementar els grups de català 
d’acollida per a adults.

– Mantenir com a peces 
importantíssimes els dos assessors 
LIC de la zona.

Millorar la imatge 
de l’educació a 
Salt

– Promocionar les bones pràctiques 
de Salt de manera institucional.

Barcelona, 12 d’abril de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els incidents provocats pels menors 
del CRAE La Ribera al barri de l’Havana, de 
Mataró (Maresme)
Tram. 314-00563/09

Resposta del Govern
Reg. 10730 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00563/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
incidents provocats pels menors del CRAE La Ribera al 
barri de l’Havana, de Mataró (Maresme)

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 la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)  
no té coneixement de quin incident pot haver motivat el 
canvi d’opinió de l’Ajuntament de Mataró, atès que, a la 
carta d’11 de gener de 2011 on es demana el tancament 
del centre no es precisa quin era l’episodi que hauria ori-
ginat el canvi de posició.

Barcelona, 12 d’abril de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
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Social i Família i l’Ajuntament de Salt, per al desenvo-
lupament d’un Pla pilot per al foment de la convivència.

Mitjançant el Pla pilot s’endeguen actuacions adreçades 
a promoure l’acostament entre la població autòctona del 
municipi i la població nouvinguda, a prevenir conflictes 
i a assolir una adequada interrelació entre ciutadans pro-
cedents de diferents cultures.

El desenvolupament del Pla pilot es concreta en els pro-
jectes que es relacionen a continuació:

– Equip de localització i seguiment local.

– Programa de reagrupació i treball per les persones re-
agrupades

– Primera acollida presencial i informativa

– Servei de traducció i interpretació

– Acollida lingüística

– Coneixement de l’entorn

– Voluntaris d’acollida

– Promoció de la participació de persones immigrades 
en les entitats del barri

– Coneixement mutu entre cultures. Activitats diverses.

– Tallers diversos

– Pla d’entorn

– Programa de foment de la participació dels menors en 
les activitats esportives escolars i de temps lliure

– Programa d’alfabetització de persones d’origen estranger

Aquesta col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament 
de Salt s’estableix com un pla d’actuació immediata i 
d’intervenció intensiva amb un calendari anual.

Paral·lelament el Departament de Benestar Social i Fa-
mília està valorant els projectes d’interès en matèria 
d’immigració que ha presentat aquest Ajuntament en el 
marc del contracte programa a signar adaptat a les dispo-
nibilitats pressupostàries per a l’exercici 2011.

Com a complement a aquestes mesures i des d’una pers-
pectiva més transversal, el Govern de la Generalitat 
implementa també polítiques interdepartamentals i/o 
interdisciplinars, a través d’actuacions que incideixen en 
garantir la convivència i la cohesió social a la ciutadania 
de Salt. Es destaquen les següents:

– Pla d’entorn

– Aules d’acollida

– Taula per a la Prevenció de mutilacions genitals feme-
nines (MGF)

– Pla local de joventut

– Òrgan assessor d’immigració Laos Salt

– Taula de Ciutadania Local

– Pla de Barris

– Pla d’Igualtat

– Pla d’Inclusió Social

– Pla de Desenvolupament Comunitari.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les mesures 
que s’han pres per a què l’equip educatiu del CRAE de 
Salt i els infants i adolescents acollits puguin elaborar el 
procés de dol per la mort del jove han estat les següents:

– La DGAIA ha mantingut contacte constant amb la Di-
recció, ha visitat el Centre i hi ha hagut relació directa 
amb els professionals mèdics per tenir coneixement de la 
situació del menor en tot moment. Així mateix, el perso-
nal d’assessorament ha assistit a les reunions setmanals 
d’equip educatiu i ha donat assessorament i suport al di-
rector.

– Jo mateix vaig estar en contacte amb el director de 
l’equip educatiu des del primer dia.

– A part de les accions de coordinació de professionals, 
la DGAIA va acordar posar a disposició de l’equip edu-
catiu i dels infants i adolescents un professional extern 
per assessorar assessoraria en el procés de dol. Tot el 
centre, va organitzar una activitat, durant el primer cap 
de setmana, en un entorn diferent.

– El Servei d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència de 
Girona va assistir a una reunió d’equip educatiu i de di-
recció, en la qual es va valorar el procés de dol que dels 
infants i del propi equip educatiu.

– Des del Servei d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència 
de Girona, se’n seguirà fent el seguiment.

Barcelona, 12 d’abril de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les polítiques transversals per a ga-
rantir la millora de la convivència i la integra-
ció a Salt (Gironès)
Tram. 314-00568/09

Resposta del Govern
Reg. 10733 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00568/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les polítiques transversals per a garantir la millora de la 
convivència i la integració a Salt (Gironès)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

Amb aquesta resposta donem per contestades les pre-
guntes parlamentàries amb número de tramitació 314-
00569/09 i 314-00570/09.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que el proppas-
sat 11 de febrer se signà un conveni per la cooperació 
interadministrativa entre el Departament de Benestar 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del funcionament dels serveis 
d’ocupació jove el 2010
Tram. 314-00624/09

Resposta del Govern
Reg. 10735 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00624/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del funcionament dels serveis d’ocupació jove el 
2010

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que durant 
l’exercici 2010, el cost total de les partides de la Secre-
taria de Joventut i de l’Agència Catalana de la Joventut 
destinades al funcionament dels diferents serveis d’ocu-
pació jove ha estat de 751.690,33 euros.

Barcelona, 12 d’abril de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els préstecs concedits per l’Institut 
Català de Finances a les empreses accio-
nistes d’Iniciatives Empresarials Aeronàuti-
ques, SA, o de Spanair
Tram. 314-00654/09

Resposta del Govern
Reg. 10718 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00654/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els préstecs concedits per l’Institut Català de Finances a 
les empreses accionistes d’Iniciatives Empresarials Ae-
ronàutiques, SA, o de Spanair

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 comunico que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb les preguntes amb 
número de tramitació 314-00655/09, 314-00656/09 i 
314-00657/09, amb la informació següent:

Pel que fa les operacions de l’Institut Català de Finances 
(ICF), el principi de confidencialitat que regeix l’activitat 

En darrer lloc, s’ha constituït un grup de treball ad hoc 
coordinat pel Departament de Benestar Social i Família 
i el Delegat del Govern a Girona i hi participen els de-
partaments de la Generalitat implicats (Interior, Ense-
nyament, Justícia, Empresa i Ocupació, Territori i Soste-
nibilitat i Cultura) per estudiar els recursos invertits pel 
conjunt de la Generalitat al municipi de Salt.

Barcelona, 12 d’abril de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts per al foment de la convivèn-
cia i la integració de les persones immigra-
des a Salt (Gironès)
Tram. 314-00569/09

Resposta del Govern
Reg. 10733 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00568/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures concretes per a donar 
resposta als incidents ocorreguts a Salt (Gi-
ronès)
Tram. 314-00570/09

Resposta del Govern
Reg. 10733 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00568/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cessió d’uns terrenys a l’Ajuntament 
del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) per a 
la construcció d’una residència per a la ter-
cera edat i centre de dia
Tram. 314-00575/09

Resposta del Govern
Reg. 10734 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00561/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud d’informació per part de 
les autoritats en matèria de competència de 
la Unió Europea amb relació als ajuts, els 
crèdits i l’aportació de capital a Iniciatives 
Empresarials Aeronàutiques, SA, o a Spanair
Tram. 314-00656/09

Resposta del Govern
Reg. 10718 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00654/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació de Cimalsa, Avançsa, 
Fira de Barcelona i Catalana d’Iniciatives en 
el capital d’Iniciatives Empresarials Aero-
nàutiques, SA, i de Spanair
Tram. 314-00657/09

Resposta del Govern
Reg. 10718 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00654/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions dutes a terme per a evitar 
el tancament de l’escorxador Càrnies Vilaró 
de Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-00666/09

Resposta del Govern
Reg. 11434 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-000666/09

Títol: les gestions dutes a terme per a evitar el tanca-
ment de l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla 
d’Urgell)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

S’han mantingut reunions amb els propis treballadors, 
amb els seus representants sindicals i també, amb poten-
cials compradors per tal d’arribar a possibles solucions 
al tancament de la planta de Vilaró.

de tota entitat financera impedeix proporcionar informa-
ció sobre les seves operacions de finançament.

l’ICF, en tant que desenvolupa una activitat bancària que 
està sotmesa a l’ordenament jurídic privat, li és d’aplica-
ció el principi fonamental del secret bancari consagrat 
als articles 44 i següents de la Directiva 2006/48/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, d’1 de juny de 2006, 
relativa a l’activitat de les entitats de crèdit i al seu exer-
cici, segons redacció donada per la Directiva 2009/111/
CE. En conseqüència, les informacions confidencials 
que es reben a títol professional no poden ser divulgades 
a cap persona o autoritat, llevat de que es tracti d’una 
informació sumària o agregada, com la que per llei dóna 
a l’Institut.

El deure de confidencialitat que ha de respectar l’ICF si 
vol mantenir la seva credibilitat i confiança en el mercat 
financer només pot permetre les excepcions que per llei 
s’admeten i amb l’abast que a la llei es preveuen.

Pel que fa a Cimalsa, aquesta té accions a Ieasa per valor 
de 20.000.000 E, el que representa actualment, després 
de l’ampliació subscrita per la Fira, un 18,9% del seu 
capital social. Cimalsa no té cap participació directa en 
Spanair.

Pel que fa a Avança, la seva participació a Ieasa és del 
10,5%. Aquesta participació es va materialitzar el mes 
de setembre de 2010 mitjançant una aportació dinerària 
de 10 milions d’euros, aprovada en acord de Govern de 
21 de setembre.

Barcelona, 8 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les aportacions al capital d’Iniciatives Em-
presarials Aeronàutiques, SA, o de Spanair
Tram. 314-00655/09

Resposta del Govern
Reg. 10718 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00654/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions per a valorar alternatives 
que garanteixin la continuïtat de l’escorxador 
Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-00668/09

Resposta del Govern
Reg. 11436 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00668/09

Títol: les gestions per a valorar alternatives que garan-
teixin la continuïtat de l’escorxador Càrnies Vilaró de 
Mollerussa (Pla d’Urgell)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

S’han fet nombroses gestions per tal de trobar una solu-
ció al tancament de la planta. Aquestes gestions han es-
tat posades en coneixement de la representació sindical i 
dels treballadors.

Finalment no s’ha aconseguit trobar cap empresa que 
volgués fer-se càrrec de la planta de Vilaró de Molle-
russa.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’alguna empresa que 
estigui interessada a comprar l’escorxador 
Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-00669/09

Resposta del Govern
Reg. 11437 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00669/09

Títol: l’existència d’alguna empresa que estigui interes-
sada a comprar l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerus-
sa (Pla d’Urgell)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

S’han fet nombroses gestions per tal de trobar una solu-
ció al tancament de la planta. Aquestes gestions han es-

Paral·lelament també, responsables del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural conjuntament amb responsables de la Conse-
lleria d’Empresa i Ocupació han mantingut prop d’una 
desena de reunions amb la finalitat de trobar una solució 
a la situació dels treballadors.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions entre la conselleria i els 
administradors concursals de l’escorxador 
Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-00667/09

Resposta del Govern
Reg. 11435 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00667/09

Títol: les reunions entre la conselleria i els administra-
dors concursals de l’escorxador Càrnies Vilaró de Mo-
llerussa (Pla d’Urgell)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

Durant tot el procés s’han succeït múltiples converses, 
personalment i via telefònica, amb les diferents parts del 
procés, en les quals s’han posat de manifest informaci-
ons vàries referents al procés concursal i a la voluntat de 
la propietat de procedir al tancament de la planta.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a man-
tenir els llocs de treball de l’escorxador Càr-
nies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-00671/09

Resposta del Govern
Reg. 11439 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00671/09

Títol: les accions dutes a terme per a mantenir els llocs 
de treball de l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa 
(Pla d’Urgell)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

S’han fet nombroses gestions per tal de trobar una solu-
ció al tancament de la planta. Aquestes gestions han es-
tat posades en coneixement de la representació sindical i 
dels treballadors.

Finalment no s’ha aconseguit trobar cap empresa que 
volgués fer-se càrrec de la planta de Vilaró de Molle-
russa.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions del conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural amb relació a l’aplicació de les 
polítiques europees a la realitat catalana
Tram. 314-00672/09

Resposta del Govern
Reg. 11440 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00672/09

Títol: les declaracions del conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb relació a 
l’aplicació de les polítiques europees a la realitat cata-
lana

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

tat posades en coneixement de la representació sindical i 
dels treballadors.

Finalment no s’ha aconseguit trobar cap empresa que 
volgués fer-se càrrec de la planta de Vilaró de Molle-
russa.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’alguna empresa que 
estigui interessada a comprar l’escorxador 
Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell) 
sense mantenir l’actual plantilla
Tram. 314-00670/09

Resposta del Govern
Reg. 11438 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00670/09

Títol: l’existència d’alguna empresa que estigui interes-
sada a comprar l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerus-
sa (Pla d’Urgell) sense mantenir l’actual plantilla

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

S’han fet nombroses gestions per tal de trobar una solu-
ció al tancament de la planta. Aquestes gestions han es-
tat posades en coneixement de la representació sindical i 
dels treballadors.

Finalment no s’ha aconseguit trobar cap empresa que 
volgués fer-se càrrec de la planta de Vilaró de Molle-
russa.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions dutes a terme per a tor-
nar als plantejaments inicials del canal Se-
garra-Garrigues i modificar-ne el nombre de 
zones de protecció especial per als ocells
Tram. 314-00674/09

Resposta del Govern
Reg. 11442 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00674/09

Títol: les gestions dutes a terme per a tornar als plan-
tejaments inicials del canal Segarra-Garrigues i modifi-
car-ne el nombre de zones de protecció especial per als 
ocells

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

Els objectius inicials del Segarra-Garrigues eren:

a) Ser una infraestructura bàsica del territori.

b) Generar dinamisme i riquesa associada a l’àmbit de 
l’agricultura.

c) Equilibri territorial i fixació de la població en el ter-
ritori.

Mai s’han fet cap altres declaracions en cap altre sentit 
que no siguin les referides.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la resposta rebuda per l’eurodiputat 
de Convergència i Unió relativa al canal Se-
garra-Garrigues i les zones de protecció es-
pecial per als ocells existents
Tram. 314-00675/09

Resposta del Govern
Reg. 11443 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00675/09

Títol: la resposta rebuda per l’eurodiputat de Convergèn-
cia i Unió relativa al canal Segarra-Garrigues i les zones 
de protecció especial per als ocells existents

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

En el mateix sentit que va manifestar durant la seva com-
pareixença davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural del passat 17 de 
febrer. El Departament té com a objectiu la simplificació 
administrativa.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la política europea relativa a l’agricul-
tura, la ramaderia, la pesca, l’alimentació i el 
medi natural que es deixarà d’aplicar
Tram. 314-00673/09

Resposta del Govern
Reg. 11441 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00673/09

Títol: la política europea relativa a l’agricultura, la ra-
maderia, la pesca, l’alimentació i el medi natural que es 
deixarà d’aplicar

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

El Govern respectarà l’aplicació de la legislació comu-
nitària en les matèries pròpies del Departament i no re-
nuncia, en la mesura del possible, a l’aprofitament de tots 
els instruments que posi al seu abast la política agrària 
comuna.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes, a nivell polític, entre el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural i la Comissió 
Europea relatius al canal Segarra-Garrigues 
i les zones de protecció especial per als 
ocells existents
Tram. 314-00677/09

Resposta del Govern
Reg. 11445 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00677/09

Títol: els contactes, a nivell polític, entre el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i la Comissió Europea relatius al canal Segarra-
Garrigues i les zones de protecció especial per als ocells 
existents

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

Totes les gestions realitzades en relació a aquesta qüestió 
s’han efectuat mitjançant el coneixement i la participació 
del Govern de l’Estat, com és preceptiu, atès que el pro-
cediment obert és contra l’Estat Espanyol.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes, a nivell tècnic, entre el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural i el Ministeri 
de Medi Ambient i Medi Rural i Marí relatius 
al canal Segarra-Garrigues i les zones de 
protecció especial per als ocells existents
Tram. 314-00678/09

Resposta del Govern
Reg. 11446 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00678/09

Títol: els contactes, a nivell tècnic, entre el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i 
Marí relatius al canal Segarra-Garrigues i les zones de 
protecció especial per als ocells existents

Grup Parlamentari: GP SOC

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

Els objectius inicials del Segarra-Garrigues eren:

a) Ser una infraestructura bàsica del territori.

b) Generar dinamisme i riquesa associada a l’àmbit de 
l’agricultura.

c) Equilibri territorial i fixació de la població en el ter-
ritori.

Mai s’han fet cap altres declaracions en cap altre sentit 
que no siguin les referides

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes, a nivell tècnic, entre el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural i la Comissió 
Europea relatius al canal Segarra-Garrigues 
i les zones de protecció especial per als 
ocells existents
Tram. 314-00676/09

Resposta del Govern
Reg. 11444 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00676/09

Títol: els contactes, a nivell tècnic, entre el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i la Comissió Europea relatius al canal Segarra-
Garrigues i les zones de protecció especial per als ocells 
existents

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

Totes les gestions realitzades en relació a aquesta qüestió 
s’han efectuat mitjançant el coneixement i la participació 
del Govern de l’Estat, com és preceptiu, atès que el pro-
cediment obert és contra l’Estat Espanyol.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recs afectats per la retallada del 
15% del pressupost anunciada pel conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural
Tram. 314-00680/09

Resposta del Govern
Reg. 11448 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00680/09

Títol: els recs afectats per la retallada del 15% del pres-
supost anunciada pel conseller d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

El Departament no disposa del pressupost per a l’exer-
cici 2011 i per tant no serà fins a la redacció del mateix 
quan es determinarà i es podran concretar les actuacions 
que s’inclouran en el pressupost de la Generalitat per a 
l’exercici 2011.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació del canal Segarra-Garri-
gues per la retallada del 15% del pressupost 
anunciada pel conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-00681/09

Resposta del Govern
Reg. 11449 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00681/09

Títol: l’afectació del canal Segarra-Garrigues per la re-
tallada del 15% del pressupost anunciada pel conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

La totalitat de les obres del Canal o s’han finalitzat o es-
tan contractades i en execució; per tant pot deduir-se que 

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

Totes les gestions realitzades en relació a aquesta qüestió 
s’han efectuat mitjançant el coneixement i la participació 
del Govern de l’Estat, com és preceptiu, atès que el pro-
cediment obert és contra l’Estat Espanyol.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes, a nivell polític, entre el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural i el Ministeri 
de Medi Ambient i Medi Rural i Marí relatius 
al canal Segarra-Garrigues i les zones de 
protecció especial per als ocells existents
Tram. 314-00679/09

Resposta del Govern
Reg. 11447 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00679/09

Títol: els contactes, a nivell polític, entre el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i 
Marí relatius al canal Segarra-Garrigues i les zones de 
protecció especial per als ocells existents

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

Totes les gestions realitzades en relació a aquesta qüestió 
s’han efectuat mitjançant el coneixement i la participació 
del Govern de l’Estat, com és preceptiu, atès que el pro-
cediment obert és contra l’Estat Espanyol.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts cofinançats amb la Unió Eu-
ropea que se suprimiran per la retallada del 
15% del pressupost anunciada pel conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural
Tram. 314-00683/09

Resposta del Govern
Reg. 11451 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00683/09

Títol: els ajuts cofinançats amb la Unió Europea que se 
suprimiran per la retallada del 15% del pressupost anun-
ciada pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

El Govern no té cap intenció de deixar d’aplicar cap po-
lítica europea als àmbits de l’agricultura, la ramaderia, la 
pesca, l’alimentació i el medi natural.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el manteniment de la seu central del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural al Parc Científic i 
Tecnològic Agroalimentari de Lleida (Segrià)
Tram. 314-00684/09

Resposta del Govern
Reg. 11452 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00684/09

Títol: el manteniment de la seu central del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de 
Lleida (Segrià)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

Com a conseqüència de l’actual situació econòmica i fi-
nancera de la Generalitat de Catalunya, s’ha expressat 

no és previsible que sota circumstàncies de caire pressu-
postari es puguin introduir afectacions significatives en 
les obres del Canal Segarra-Garrigues.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts que deixarà de percebre el 
sector agroalimentari per la retallada del 
15% del pressupost anunciada pel conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural
Tram. 314-00682/09

Resposta del Govern
Reg. 11450 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00682/09

Títol: els ajuts que deixarà de percebre el sector agroali-
mentari per la retallada del 15% del pressupost anunci-
ada pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

El Departament encara no disposa del pressupost per a 
l’exercici 2011 i per tant no serà fins a la redacció dels 
mateixos quan es determinarà i es podran concretar l’es-
tat final de les partides relatives a subvencions i ajuts.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural
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Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

En aquests moments s’ha aprovat pel Govern la supres-
sió de 38 disposicions de caràcter reglamentari i/o de 
rang inferior. Està prevista properament una reducció 
major amb l’objectiu de simplificar els processos en el 
Departament, que serà aprovada pel Govern i publicat al 
DOGC corresponent.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes del trasllat a un altre cen-
tre en l’escolarització, la formació i les acti-
vitats laborals dels joves del CRAE de Salt 
(Gironès)
Tram. 314-00775/09

Resposta del Govern
Reg. 11331 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00775/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes del trasllat a un altre centre en l’escolarització, la 
formació i les activitats laborals dels joves del CRAE de 
Salt (Gironès)

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 s’estan fent 
les valoracions tècniques, les coordinacions professio-
nals i les gestions oportunes per fer el trasllat, si escau, i 
garantir l’adequada escolarització, la formació i les acti-
vitats laborals d’aquells adolescents que presumptament 
es traslladin. Evidentment, respectant sempre els drets 
dels Infants reconeguts a la seva Convenció Internaci-
onal.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

públicament la decisió de paralitzar l’aportació econò-
mica destinada a les obres de construcció de l’edifici del 
Departament al Turó del Gardeny a Lleida.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la paralització de les obres de la nova 
seu del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural al 
puig de Gardeny, a Lleida (Segrià)
Tram. 314-00685/09

Resposta del Govern
Reg. 11453 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00685/09

Títol: la paralització de les obres de la nova seu del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural al puig de Gardeny, a Lleida (Segrià)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

A allò que preveu el contracte d’adjudicació de les obres.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la legislació que el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural corregirà per a reduir trà-
mits burocràtics
Tram. 314-00686/09

Resposta del Govern
Reg. 11454 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00686/09

Títol: la legislació que el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural corregirà 
per a reduir tràmits burocràtics
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ajornament del tractament terciari de 
les aigües residuals a l’estació depuradora 
d’aigües residuals de l’Alt Maresme
Tram. 314-00783/09

Resposta del Govern
Reg. 10386 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00783/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ajornament del tractament terciari de les aigües resi-
duals a l’estació depuradora d’aigües residuals de l’Alt 
Maresme

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries 314-00783/09, 314-00784/09 i 
314-00785/09.

Els vuit anys de funcionament de la Instal·lació de Trac-
tament d’Aigües Marines (ITAM) de la Tordera i l’esta-
bilització de les demandes d’aigua a la zona, han influït 
directament en la recuperació dels nivells de l’aqüífer de 
la Tordera, permetent una disminució de la captació d’ai-
gua de l’aqüífer.

Per aquest motiu i per l’elevat cost que suposa, l’Agèn-
cia actualment no ha programat l’execució de les obres 
del tractament terciari, que actualment no les considera 
prioritàries.

D’altra banda, actualment, l’Agència està executant les 
obres del sistema de sanejament de l’Alt Maresme Nord 
(pretractament, col·lectors i EDAR). Aquestes obres in-
corporen un gran nombre d’elements d’integració i res-
tauració paisatgístics i ambientals de l’equipament.

L’Agència actualment ja ha redactat un projecte comple-
mentari d’aquestes obres addicionals que inclouen un 
centre d’interpretació ambiental sobre el cicle de l’aigua 
i està realitzant els tràmits administratius necessaris i 
previs a la licitació.

Barcelona, 11 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves tutelats que hi ha 
al CRAE de Salt (Gironès) i el nombre de jo-
ves que es traslladaran
Tram. 314-00776/09

Resposta del Govern
Reg. 11332 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00776/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves tutelats que hi ha al CRAE de Salt (Gi-
ronès) i el nombre de joves que es traslladaran

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, en data  
4 d’abril de 2011, al CRAE de Salt hi ha acollits 24 me-
nors dels quals 12 són adolescents, d’edats compreses 
entre els 14 i els 17 anys.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres als quals seran traslladats 
els joves del CRAE de Salt (Gironès)
Tram. 314-00777/09

Resposta del Govern
Reg. 11333 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00777/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres als quals seran traslladats els joves del CRAE de 
Salt (Gironès)

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 la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència està 
treballant en el desinternament per majoria d’edat o can-
vi de centre d’aquells adolescents si es considera que tèc-
nicament i en benefici de l’adolescent és oportú, posant 
per davant l’interès superior de l’infant o adolescent.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
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El viatge va ser amb motiu de l’assistència a la 5a Assem-
blea General de la RELEP - ENELC a Estrasburg, vaig 
acudir sol i es va generar una despesa de 1.137,68 euros.

Barcelona, 11 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del viatge del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat a Estrasburg
Tram. 314-00797/09

Resposta del Govern
Reg. 10387 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00796/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones que van acompanyar el 
conseller de Territori i Sostenibilitat a Es-
trasburg
Tram. 314-00798/09

Resposta del Govern
Reg. 10387 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00796/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els càrrecs de les persones que van 
acompanyar el conseller de Territori i Soste-
nibilitat a Estrasburg
Tram. 314-00799/09

Resposta del Govern
Reg. 10387 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00796/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la restauració de l’entorn de l’estació de-
puradora d’aigües residuals de l’Alt Maresme
Tram. 314-00784/09

Resposta del Govern
Reg. 10386 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00783/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en funcionament d’un cen-
tre d’interpretació ambiental sobre el cicle 
de l’aigua a l’estació depuradora d’aigües 
residuals de l’Alt Maresme
Tram. 314-00785/09

Resposta del Govern
Reg. 10386 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00783/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu del viatge del conseller de 
Territori i Sostenibilitat a Estrasburg
Tram. 314-00796/09

Resposta del Govern
Reg. 10387 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00796/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu del viatge del conseller de Territori i Sostenibilitat 
a Estrasburg

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-00796/09, 
314-00797/09, 314-00798/09, 314-00799/09 i 314-
00800/09, amb les següents consideracions:
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció dels peatges de l’autopis-
ta C-32 als vehicles d’alta ocupació
Tram. 314-00820/09

Resposta del Govern
Reg. 10389 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00820/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció dels peatges de l’autopista C-32 als vehicles 
d’alta ocupació

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-00820/09, 
314-00821/09, 314-00822/09 i 314-00823/09, amb les se-
güents consideracions:

Remetem al diputat a la interpel·lació sobre la mobilitat, les 
infraestructures viàries i el transport públic del Maresme 
que vaig substanciar durant el ple del passat 23 de febrer.

Barcelona, 11 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció dels peatges de l’autopis-
ta C-32 als vehicles amb baixa emissió de 
diòxid de carboni
Tram. 314-00821/09

Resposta del Govern
Reg. 10389 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00820/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reformulació del sistema de peatge 
de l’autopista C-32
Tram. 314-00822/09

Resposta del Govern
Reg. 10389 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00820/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la missió de les persones que van 
acompanyar el conseller de Territori i Soste-
nibilitat a Estrasburg
Tram. 314-00800/09

Resposta del Govern
Reg. 10387 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00796/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures mediambientals adopta-
des pel Departament d’Interior amb relació 
a la limitació de la velocitat a 80 km/h als ac-
cessos de Barcelona
Tram. 314-00801/09

Resposta del Govern
Reg. 10388 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00801/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures mediambientals adoptades pel Departament 
d’Interior amb relació a la limitació de la velocitat a 80 
km/h als accessos de Barcelona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joan Ferran i Serafini

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya es dóna resposta a la iniciati-
va parlamentària 314-00801/09.

D’acord amb la normativa vigent la gestió de la velocitat 
correspon al Servei Català del Trànsit.

En relació amb les zones 80, el Decret d’aprovació del 
pla d’actuació estableix que la Comissió Rectora establi-
rà els criteris que utilitzarà el Servei Català del Trànsit 
per gestionar la velocitat.

La Comissió Rectora està formada per membres de di-
ferents departaments de la Generalitat i presidida per la 
directora general de Qualitat Ambiental.

Per tant, l’acord assolit ha estat consensuat.

Barcelona, 11 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oferta de formació professional a 
Malgrat de Mar (Maresme)
Tram. 314-00828/09

Resposta del Govern
Reg. 11426 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00828/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta de formació professional a Malgrat de Mar (Ma-
resme)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

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

L’oferta actual de formació professional del municipi de 
Malgrat de Mar (Maresme) és la següent:

– Cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) d’Instal·lació i 
manteniment electromecànic de maquinària i conduc-
ció de línies: 1 grup a 1er curs i 1 grup a 2n curs. Total 
d’oferta 60 places.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a la millora de l’Es-
cola El Pi Gros, de Sant Cebrià de Vallalta 
(Maresme)
Tram. 314-00829/09

Resposta del Govern
Reg. 11427 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00829/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a la millora de l’Escola El Pi Gros, de 
Sant Cebrià de Vallalta (Maresme)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

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

L’execució de les obres d’ampliació a 2 línies de primà-
ria de l’Escola El Pi Gros, de Sant Cebrià de Vallalta, es 
van iniciar l’1 d’abril de 2010.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat de l’acord per a la millo-
ra de la mobilitat al Maresme
Tram. 314-00823/09

Resposta del Govern
Reg. 10389 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00820/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la concessió del 
crèdit de 300.000 euros a la Societat Cultu-
ral Sant Jaume de Premià de Dalt (Maresme) 
per a obres
Tram. 314-00827/09

Resposta del Govern
Reg. 11334 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00827/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de la concessió del crèdit de 300.000 eu-
ros a la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt 
(Maresme) per a obres

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que en data 
26 d’abril de 2010, la Societat Cultural Sant Jaume de 
Premià de Dalt (Maresme) va presentar sol·licitud a la 
convocatòria corresponent per a l’any 2010 de subven-
cions per a entitats sense ànim de lucre per a inversions 
en patrimoni propi, per un import de 300.000 euros, per 
adaptar la sala de teatre a les normes de seguretat anti-
incendis i d’accessibilitat, així com per la climatització 
del teatre.

L’entitat va formalitzar davant l’ICF el corresponent 
préstec el dia 28 de desembre de 2010.

Actualment, l’entitat té termini fins el 10 de desembre 
de 2011 per realitzar les obres i presentar la justificació 
pertinent a la direcció general d’Acció Cívica i Comuni-
tària, que posteriorment farà l’oportuna comprovació de 
la correcta aplicació dels fons a l’objecte de la subvenció.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació en l’Any Europeu del 
Voluntariat 2011 i en l’Any Internacional dels 
Voluntaris 01+10
Tram. 314-00833/09

Resposta del Govern
Reg. 11336 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00833/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació en l’Any Europeu del Voluntariat 2011 i en 
l’Any Internacional dels Voluntaris 01+10

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que pel Govern 
de la Generalitat va ser una bona notícia la declaració, 
per part del Consell de la Unió Europea, de declarar 
l’Any 2011 Any Europeu de les Activitats de Voluntariat 
que Fomentin una Ciutadania Activa, perquè des del Go-
vern es reconeix la gran importància del paper del volun-
tariat en el desenvolupament de la societat.

Per això, és voluntat del Govern actual de la Generali-
tat, elaborar una proposta, que ha de concretar-se durant 
l’any 2011, que ha de servir com a punt de trobada per 
posar en comú i intercanviar experiències, coneixe-
ments, realitats i bones pràctiques tant del voluntariat 
català com de la resta d’Europa.

Aquest procés es durà a terme d’acord amb la Comissió 
de Treball pel Congrés Europeu del Voluntariat del 2011  
i el Consell de l’Associacionisme i Voluntariat de Cata-
lunya en el qual hi estan representades les entitats del 
sector.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desplegament de la Llei 18/2003, de 
suport a les famílies
Tram. 314-00834/09

Resposta del Govern
Reg. 11337 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00834/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desplegament de la Llei 18/2003, de suport a les famílies

Grup Parlamentari: GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes del Pla de reequilibri eco-
nòmic i financer de la Generalitat 2011 en la 
construcció de l’Institut Pineda de Mar
Tram. 314-00831/09

Resposta del Govern
Reg. 11428 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00831/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes del Pla de reequilibri econòmic i financer de 
la Generalitat 2011 en la construcció de l’Institut Pineda 
de Mar

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

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

El Departament d’Ensenyament resta pendent de l’apro-
vació del Projecte de llei de pressupostos per a l’any 2011 
per tal de poder planificar les obres de construcció d’edi-
ficacions escolars d’una manera prioritzada.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió prevista per a la millora del 
rendiment acadèmic dels joves tutelats
Tram. 314-00832/09

Resposta del Govern
Reg. 11335 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00832/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió prevista per a la millora del rendiment acadèmic 
dels joves tutelats

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que els Depar-
taments d’Ensenyament i de Benestar Social i Família 
estan elaborant un nou programa per lluitar contra el 
fracàs escolar i per a la millora del rendiment educatiu.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
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programació cal desplegar el model d’institut escola pel 
que fa a la seva personalitat jurídica, patrimonial i de la 
seva organització.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la solució a la massificació de l’Ins-
titut Bellula de Canovelles (Vallès Oriental) 
arran de la revocació de la reconversió de 
l’Escola Jacint Verdaguer en un institut es-
cola
Tram. 314-00837/09

Resposta del Govern
Reg. 11429 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00836/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració del conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la reunió de l’òrgan mixt de 
coordinació i control Generalitat de Catalu-
nya - Renfe Operadora
Tram. 314-00838/09

Resposta del Govern
Reg. 10390 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00838/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la va-
loració del conseller de Territori i Sostenibilitat de la reunió  
de l’òrgan mixt de coordinació i control Generalitat de 
Catalunya - Renfe Operadora

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que donem resposta conjunta a les iniciatives 314-
00838/09, 314-00839/09, 314-00840/09, 314-00841/09, 
314-00842/09 i 314-00843/09, amb les següents consi-
deracions:

L’ordre del dia de la reunió de l’Òrgan mixt de coordina-
ció i control Generalitat de Catalunya - Renfe Operadora 
del passat dia 2 de febrer va ser la següent:

1) Incorporació de nous representants de la Generalitat 
de Catalunya.

Proponents: Eva Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que el Govern 
promourà el desplegament de la Llei 18/2003 de suport a 
les famílies amb els objectius que ja preveu aquesta Llei 
i els recursos que es consignin en el pressupost del 2011.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons de la revocació del compro-
mís amb l’Ajuntament de Canovelles (Vallès 
Oriental) per a la reconversió de l’Escola Ja-
cint Verdaguer en un institut escola
Tram. 314-00836/09

Resposta del Govern
Reg. 11429 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00836/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons de la revocació del compromís amb l’Ajuntament 
de Canovelles (Vallès Oriental) per a la reconversió de 
l’Escola Jacint Verdaguer en un institut escola

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries amb número de tramitació 314-
00836/09 i 314-00837/09:

D’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d’Educació, els instituts escola, són centres que, 
entre d’altres ensenyaments de règim general, impar-
teixen educació primària i educació secundària, però 
mentre no es desplegui el Decret de règim jurídic dels 
centres educatius, no tenen definida la seva personalitat 
jurídica, ni està regulat l’aspecte patrimonial, com tam-
poc està resolt quina administració i en quines condici-
ons aquesta s’ha de fer càrrec de les despeses de fun-
cionament i manteniment del centre (actualment, en el 
cas de les escoles aquestes despeses les assumeixen les 
entitats municipals, i en el cas dels instituts, les assumeix 
la Generalitat de Catalunya).

El Departament d’Ensenyament considera bàsic analit-
zar el model d’institut escola i el seu impacte en el siste-
ma educatiu, tant a nivell pedagògic i social com econò-
mic, ja que aquesta tipologia de centre haurà de conviure 
amb escoles on sols s’impartirà infantil i primària i amb 
instituts de secundària, que podran o no impartir batxi-
llerat i/o cicles formatius.

Tenint en compte aquestes premisses, el Departament 
considera que prèviament a considerar una proposta de 

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els temes de la reunió de l’òrgan mixt 
de coordinació i control Generalitat de Ca-
talunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00839/09

Resposta del Govern
Reg. 10390 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00838/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les demandes del conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat a Renfe Operadora a la re-
unió de l’òrgan mixt de coordinació i control 
Generalitat de Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00840/09

Resposta del Govern
Reg. 10390 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00838/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat relatives a la continuïtat 
de Renfe com a operador del servei a la re-
unió de l’òrgan mixt de coordinació i control 
Generalitat de Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00841/09

Resposta del Govern
Reg. 10390 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00838/09.

2) Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió 
anterior.

3) Nova estructura de la Direcció de Rodalies de Cata-
lunya.

4) Servei de rodalia de Barcelona.

4.1. Informe sobre el funcionament del servei.

4.2. Afectacions programades.

4.3. Pla d’acció 2010/2012. Estat de les actuacions

5) Serveis regionals

5.1. Informe sobre el funcionament del servei.

5.2. Afectacions programades.

5.3. Bases per a un Pla d’acció 2011/2015.Conveni AGE-
Generalitat per al finançament d’inversions a l’empara de 
la DA 3ª de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

6) Contracte-programa 2011-2015.

7) Conveni Generalitat-Adif-Renfe sobre gestió d’estaci-
ons.

8) Altres assumptes.

9) Propera reunió.

El Conseller de Territori i Sostenibilitat va demanar di-
versos aclariments als informes de la Direcció de Roda-
lies de Catalunya sobre el servei de rodalia de Barcelo-
na i els serveis regionals, i va sol·licitar l’ajornament del 
punt de l’ordre del dia sobre el contracte-programa 2011-
2015, donat que aquest Departament ja ha realitzat una 
anàlisi preliminar de l’esborrany de contracte-programa 
2011-2015 conegut per l’Òrgan mixt de coordinació i 
control Generalitat de Catalunya - Renfe Operadora, i ha 
decidit no donar-ne tràmit per les seves mancances. En-
tre d’altres limitacions, el contracte proposat fa referèn-
cia exclusivament al servei de rodalia i no pas al conjunt 
de serveis englobats dins Rodalies de Catalunya entre els 
quals cal incloure el de regionals.

En el marc de la sessió es va acordar la presentació abans 
de final d’any d’un estudi de nova graella d’horaris.

En aquesta reunió, la Direcció de Rodalies de Catalu-
nya va quedar encarregada de la realització d’un estudi 
d’adequació de l’oferta de serveis regionals a la deman-
da de transport dels diferents corredors de mobilitat. 
Aquest estudi estarà enllestit el juny de 2011 i determi-
narà les línies mestres de les modificacions de servei que 
s’introduiran amb motiu del canvi d’horaris d’hivern

Per altra banda el Conseller valora la reunió positiva-
ment.

Barcelona, 11 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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tra, aquest Departament. El grup de treball compta amb 
l’assistència tècnica conjunta de dues universitats amb 
molt prestigi i experiència en l’estudi d’aquests temes; la 
Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de 
Cantàbria.

Es tracta d’identificar, conjuntament amb els agents 
municipals les platges, que de forma prioritària han de 
consolidar-se per a l’ús de la ciutadania i banyistes, pres-
tació de serveis, i ús recreatiu general.

També es mantenen contactes amb Adif, per tal de pal-
liar situacions d’erosió provocades per les obres de de-
fensa de les vies.

Barcelona, 11 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la protecció del delta del Tordera
Tram. 314-00847/09

Resposta del Govern
Reg. 10392 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00847/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
protecció del delta del Tordera

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya es dóna resposta a la iniciati-
va parlamentària 314-00847/09.

Pel que fa a la protecció del delta de la Tordera:

– A través del Programa de Planificació d’Espais Flu-
vials, l’Agència ordena el curs fluvial de la conca de la 
Tordera, delimitant les diferents zones dins l’espai fluvi-
al per tal de prevenir inundacions en un futur. A través 
d’aquest programa, també proposa actuacions concretes 
de protecció i recuperació ambiental del delta.

– A través del Programa de Seguiment i Control, l’Agèn-
cia treballa en el control de la qualitat i quantitat de 
l’aigua subterrània de la zona. El control de la quantitat 
d’aquesta zona es fa mitjançant una única xarxa de con-
trol del de les aigües subterrànies, distribuint piezòme-
tres per la zona del Delta i Vall Baixa.

– I a través del Programa d’Ordenació d’Extraccions 
l’Agència vetlla, entre d’altres, per la recuperació de l’es-
tat dels aqüífers i per la satisfacció dels usos establerts, 
mitjançant la implantació d’un règim sostenible que con-
templi la capacitat reguladora de l’aqüífer i l’aportació de 
cabals externs.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a millorar el servei de 
trens regionals el 2011 acordades a la reu-
nió de l’òrgan mixt de coordinació i control 
Generalitat de Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00842/09

Resposta del Govern
Reg. 10390 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00838/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anàlisi de la proposta de contracte-
programa en el marc de la reunió de l’òrgan 
mixt de coordinació i control Generalitat de 
Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00843/09

Resposta del Govern
Reg. 10390 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00838/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a la recuperació de 
les platges del Baix Maresme
Tram. 314-00846/09

Resposta del Govern
Reg. 10391 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00846/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a la recuperació de les platges del Baix 
Maresme

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

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

La regeneració de les platges té consideració d’obra d’in-
terès general.

En el marc de la comissió tripartida Estat-Generalitat 
s’ha creat un grup de treball amb la participació dels 
principals agents competents: d’una banda, el Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino i d’al-
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del Decret 75/2007, rela-
tiu a l’admissió de l’alumnat en centres sufra-
gats amb fons públics, per a regular el pro-
cediment de matriculació del curs 2010-2011
Tram. 314-00855/09

Resposta del Govern
Reg. 11425 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00855/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del Decret 75/2007, relatiu a l’admissió de 
l’alumnat en centres sufragats amb fons públics, per a re-
gular el procediment de matriculació del curs 2010-2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta a 
les iniciatives parlamentàries núm. 314-00855/09 a 314-
00862/09:

El règim d’admissió de l’alumnat està regulat pel Decret 
75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procedi-
ment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenya-
ments sufragats amb fons públics. Aquesta normativa 
s’emmarca en l’article 21 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya (EAC), que recull el dret que tenen totes les 
persones a una educació de qualitat i a accedir-hi en con-
dicions d’igualtat, i en l’art. 131.3 e) de les competències 
compartides que corresponen a la Generalitat en allò que 
respecta a l’accés a l’educació i l’establiment i la regula-
ció dels criteris d’admissió i escolarització de l’alumnat 
als centres docents. Igualment, el Decret 75/2007 es-
mentat, està adaptat a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació (LOE), que regula, amb caràcter bàsic, 
l’escolarització en centres públics i privats concertats.

Pel que fa als criteris d’admissió de l’alumnat, l’article 7 
de l’esmentat Decret 75/2007 estableix que, un cop orde-
nades les sol·licituds d’acord amb els criteris prioritaris i 
en cas d’igualtat de puntuació, s’han d’aplicar els crite-
ris complementaris de tenir la condició legal de família 
nombrosa i el de l’alumne o alumna que té una malaltia 
crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabò-
lic, inclosos els celíacs.

Amb posterioritat a l’aprovació del Decret 75/2007, s’ha 
aprovat la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LE), 
que fa una nova regulació del sistema educatiu de Cata-
lunya i habilita el Govern a establir els criteris comple-
mentaris per resoldre situacions d’empat (art. 47.4 LE), 
és a dir, quan la puntuació de les sol·licituds, d’acord amb 
els criteris generals, no és suficient per ordenar totes les 
peticions en atenció a les places escolars disponibles i 
resten per resoldre situacions d’empat en les quals cal 
considerar criteris complementaris. El nou criteri contri-
bueix a reduir el nombre de sol·licituds que arribin em-
patades al sorteig.

Cal ressaltar la millora substancial que ha tingut l’aqü-
ífer de la baixa Tordera en els últims anys, tant des del 
punt de vista quantitatiu com qualitatiu, coincidint amb 
l’entrada en funcionament de la dessalinitzadora de Bla-
nes (l’any 2002-2003), que ha suposat una reducció de 
les extraccions a l’aqüífer.

Barcelona, 11 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la contractació del Servei 
Català de la Salut i de l’ICASS amb l’Institut 
Pere Mata, de Reus (Baix Camp), del 2006 
ençà
Tram. 314-00849/09

Resposta del Govern
Reg. 11191 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00849/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la contractació del Servei Català de la Sa-
lut i de l’ICASS amb l’Institut Pere Mata, de Reus (Baix 
Camp), del 2006 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

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

Al document annex es mostra l’evolució de la contracta-
ció del Servei Català de la Salut i l’ICASS dels últims 
cinc anys amb l’Institut Pere Mata de Reus i els organis-
mes i empreses vinculats.

Barcelona, 12 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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La LOE reconeix de manera explícita la vinculació de 
la matriculació amb el projecte educatiu del centre: «La 
matriculació d’un alumne a un centre públic o privat 
concertat suposa respectar el seu projecte educatiu…» 
(art. 84.9)

La LE (25.3) estableix el deure de les famílies de respec-
tar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre, el 
dret i el deure de participar activament en l’educació de 
llurs fills, i el deure de contribuir a la convivència entre 
tots els membres de la comunitat escolar. Així mateix, 
la formulació de la carta de compromís educatiu (art. 20 
LE) i l’acceptació dels principis educatius del centre com 
un dels compromisos que ha d’incloure la carta (art. 7 
del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels cen-
tres educatius) són un clar exponent de la importància de 
la vinculació entre la família i el centre.

El fet que els pares o tutors sol·licitin el centre en què han 
estat escolaritzats ells o els germans de l’alumne és un 
indicador de l’acceptació i el compromís amb una deter-
minada línia pedagògica, projecte educatiu o ideari. En 
el mateix sentit, i a més d’afavorir l’agrupació familiar, 
cal interpretar el fet que el criteri general al que s’ator-
ga més puntuació sigui el de tenir germans escolarit-
zats al centre o els pares o tutors legals que hi treballin:  
40 punts.

Per a l’acreditació de l’escolarització del pare, mare, tu-
tors o germans al centre, l’annex 2 de la Resolució de 
preinscripció i matrícula estableix que «el pare, mare, 
tutors o germans hauran de facilitar al centre les seves 
dades perquè es pugui dur a terme la seva comprovació». 
Com en totes les circumstàncies que s’al·leguen, la valo-
ració dels criteris de prioritat correspon al centre educa-
tiu i la falsedat o frau comporta la invalidació dels drets 
de prioritat que en puguin correspondre.

El criteri que s’introdueix només és un més dels criteris 
complementaris, a aplicar només quan els criteris ge-
nerals no han estat suficients per ordenar les sol·licituds 
d’acord amb el nombre de places disponibles i, atès que 
dels criteris complementaris és el que té una menor pun-
tuació, només pot ser d’aplicació en darrer terme, quan 
s’han aplicat els criteris generals i la resta de criteris 
complementaris i segueix la situació d’empat.

Barcelona, 19 d’abril de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Des de l’aprovació de la LE, en els processos de preins-
cripció i matrícula el Govern ha exercit aquesta habilita-
ció mitjançant dos acords:

– L’Acord GOV/5/2010, de 26 de gener, d’aplicació per 
al curs 2010-2011, i en el qual es va aprovar el criteri 
complementari de la condició de família monoparental, 
en els mateixos criteris que a la condició de família nom-
brosa, per resoldre situacions d’empat en el procés de 
preinscripció i matrícula de l’alumnat.

– L’Acord GOV/9/2011, de 25 de gener, pel qual s’apro-
ven, pel curs 2011-2012, dos criteris complementaris:

– La condició legal de família monoparental, en els ma-
teixos criteris que a la condició de família nombrosa.

– L’escolarització del pare, la mare, els tutors o els ger-
mans de l’alumne/a en ensenyaments declarats actual-
ment gratuïts i universals, al centre per al qual es pre-
senta la sol·licitud, a l’efecte de valorar la implicació de 
les famílies amb l’acció educativa del centre en el procés 
educatiu de l’alumnat.

En conseqüència, si bé el Decret 75/2007 vigent amb 
anterioritat a la LE no s’ha modificat, en els procedi-
ments de preinscripció i matrícula dels cursos 2010-2011 
i 2011-2012 s’han completat els criteris complementaris 
de desempat per a l’ordenació de les sol·licituds mit-
jançant l’Acord GOV/5/2010, de 26 de gener, i l’Acord 
GOV/9/2011, de 25 de gener, esmentats, i s’han incor-
porat al procediment mitjançant la Resolució que per a 
cada curs aprova el Departament d’Ensenyament, con-
cretament:

– Resolució EDU/107/2010, de 27 de gener, per la qual 
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de 
l’alumnat als centres educatius per al curs 2010-2011 en 
els ensenyaments sufragats amb fons públics d’educa-
ció infantil, d’educació primària, d’educació secundària 
obligatòria, de batxillerat, de formació professional, de 
programes de qualificació professional inicial (PQPI) re-
alitzats pel Departament d’Educació, artístics, esportius, 
d’idiomes o d’educació d’adults.

– Resolució ENS/226/2011, d’1 de febrer, per la qual 
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de 
l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya 
i altres centres educatius, en els ensenyaments sostinguts 
amb fons públics d’educació infantil, d’educació primà-
ria, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat, de 
formació professional, de programes de qualificació pro-
fessional inicial (PQPI) realitzats pel Departament d’En-
senyament, artístics, esportius, d’idiomes o d’educació 
d’adults, per al curs 2011-2012.

Per tant, en la introducció del nou criteri, el Departa-
ment d’Ensenyament ha exercit l’habilitació que li atorga 
l’article 47.4 LE. aplicant el mateix procés que el curs 
2010-2011 per a introduir el criteri complementari de fa-
mília monoparental.

La introducció com a criteri complementari del fet d’ha-
ver tingut els pares, tutors o germans escolaritzats al 
centre per al qual es presenta la sol·licitud vol donar valor 
a la implicació de les famílies amb el centre educatiu i el 
procés educatiu de l’alumnat.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consulta als òrgans de representa-
ció dels centres sobre l’atorgament de punts 
als fills d’exalumnes en el procés d’admissió 
als centres
Tram. 314-00859/09

Resposta del Govern
Reg. 11425 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00855/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consulta als representants de les 
famílies dels centres sobre l’atorgament 
de punts als fills d’exalumnes en el procés 
d’admissió als centres
Tram. 314-00860/09

Resposta del Govern
Reg. 11425 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00855/09.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la introducció del criteri d’ator-
gar punts als fills d’exalumnes en el procés 
d’admissió als centres
Tram. 314-00861/09

Resposta del Govern
Reg. 11425 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00855/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de l’article 9.2 del De-
cret 75/2007, relatiu a l’admissió de l’alum-
nat en centres sufragats amb fons públics
Tram. 314-00856/09

Resposta del Govern
Reg. 11425 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00855/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el canvi de les condicions de preins-
cripció als centres d’ensenyament pocs dies 
abans de l’inici del procés
Tram. 314-00857/09

Resposta del Govern
Reg. 11425 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00855/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consulta al Consell Escolar de Ca-
talunya prèviament a la modificació del De-
cret 75/2007, relatiu a l’admissió de l’alum-
nat en centres sufragats amb fons públics
Tram. 314-00858/09

Resposta del Govern
Reg. 11425 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00855/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la connexió del col·lector de la Celle-
ra de Ter amb l’estació depuradora d’aigües 
residuals d’Anglès (Selva)
Tram. 314-00879/09

Resposta del Govern
Reg. 11279 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00879/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
connexió del col·lector de la Cellera de Ter amb l’estació 
depuradora d’aigües residuals d’Anglès (Selva)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya es dóna resposta a la iniciati-
va parlamentària 314-00879/09.

En relació amb les obres de connexió del darrer tram, 
que connecta el col·lector de la Cellera de Ter amb la 
xarxa de sanejament d’Anglès, actualment l’Agència Ca-
talana de l’Aigua està valorant quina és la millor opció, 
abans de dur a terme les obres de connexió.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions per a la construcció de 
l’estació depuradora d’aigües residuals del 
Pasteral, a la Cellera de Ter (Selva)
Tram. 314-00880/09

Resposta del Govern
Reg. 11280 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00880/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions per a la construcció de l’estació depuradora 
d’aigües residuals del Pasteral, a la Cellera de Ter (Selva)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya es dóna resposta a la iniciati-
va parlamentària 314-00880/09.

El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes, 
aprovat per l’Acord de Govern de 20 de juny de 2006 
(Resolució MAH/2370/2006, de 3 de juliol), ha planifi-
cat l’actuació de la depuradora i col·lectors del Pasteral, 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comprovació de les dades relati-
ves al criteri d’atorgament de punts als fills 
d’exalumnes en el procés d’admissió als 
centres
Tram. 314-00862/09

Resposta del Govern
Reg. 11425 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00855/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11278 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00878/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la variant de Bescanó del projecte de la carretera N-141 
d’Anglès a Salt

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-00878/09 i 
314-01089/09, amb les següents consideracions:

Atesa la falta de consens respecte a les opcions estudia-
des per a la variant de Bescanó dins de l’estudi informa-
tiu anomenat Corredor Brugent-Ter, que va ser objecte 
d’una informació pública feta l’any 2006, l’any passat 
es va iniciar la redacció d’un nou estudi informatiu, junt 
amb el corresponent estudi d’impacte ambiental anome-
nat Condicionament. Corredor Brugent - Ter. N-141e, 
PK 106+200 al 112+000. Tram: Bescanó - Salt. Dins 
d’aquest estudi es consideren les diferents alternatives 
per a la variant de Bescanó.

A hores d’ara no s’ha arribat a determinar l’opció més 
adient per l’esmentada variant de Bescanó. Un cop s’ha-
gi arribat a la concreció de la variant, es procedirà a 
iniciar- ne una nova informació pública.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió del Pacte nacional per l’ha-
bitatge 2007-2016
Tram. 314-00883/09

Resposta del Govern
Reg. 11281 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00882/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11281 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00882/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11405 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00885/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost d’informar els pacients de l’import dels tractaments 
sanitaris

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

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

En aquests moments resta pendent acabar de definir el 
conjunt d’accions de sensibilització, per la qual cosa no 
es disposa d’una valoració econòmica definitiva.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

al municipi de La Cellera de Ter, dins l’escenari 2009-
2014.

Aquesta actuació es troba dins dels terminis previstos a 
la planificació (2009-2014) i s’executarà quan les dispo-
nibilitats pressupostàries de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua ho permetin.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de la comissió de se-
guiment del Pacte nacional per l’habitatge 
2007-2016
Tram. 314-00882/09

Resposta del Govern
Reg. 11281 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00882/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la convocatòria de la comissió de seguiment del Pacte 
nacional per l’habitatge 2007-2016

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les inici-
atives parlamentàries 314-0882/09, 314-00883/09 i 314-
00884/09.

Durant aquest any el Departament de Territori i Soste-
nibilitat convocarà als signants del Pacte nacional per a 
l’habitatge a una nova reunió de la comissió de segui-
ment.

En aquesta reunió es presentarà una proposta d’actualit-
zació i revisió dels objectius en el sentit del nou context 
econòmic i social.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El Govern de la Generalitat està estudiant la situació de 
les diferents inversions sanitàries previstes al territori, 
per establir una priorització i reprogramació, en el marc 
de l’elaboració dels pressupostos.

Hores d’ara encara s’està en període d’elaboració de 
l’avantprojecte de pressupost per l’any 2011, i es desco-
neixen els recursos econòmics disponibles enguany per 
a inversions i la incidència que aquest fet tindrà en la 
planificació de les actuacions que es podran dur a terme 
l’any 2011.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la paralització de l’ampliació de la se-
gona fase de l’Hospital de Bellvitge, de Bar-
celona
Tram. 314-00888/09

Resposta del Govern
Reg. 11408 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00888/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
paralització de l’ampliació de la segona fase de l’Hospi-
tal de Bellvitge, de Barcelona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

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

El Govern de la Generalitat està estudiant la situació de 
les diferents inversions sanitàries previstes al territori, 
per establir una priorització i reprogramació, en el marc 
de l’elaboració dels pressupostos.

Hores d’ara encara s’està en període d’elaboració de 
l’avantprojecte de pressupost per l’any 2011, i es desco-
neixen els recursos econòmics disponibles enguany per 
a inversions i la incidència que aquest fet tindrà en la 
planificació de les actuacions que es podran dur a terme 
l’any 2011.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 11406 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00886/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les 
obres del Parc Sanitari i Social de Tàrrega

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

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

El Govern de la Generalitat està estudiant la situació de 
les diferents inversions sanitàries previstes al territori, 
per establir una priorització i reprogramació, en el marc 
de l’elaboració dels pressupostos.

Hores d’ara encara s’està en període d’elaboració de 
l’avantprojecte de pressupost per l’any 2011, i es desco-
neixen els recursos econòmics disponibles enguany per 
a inversions i la incidència que aquest fet tindrà en la 
planificació de les actuacions que es podran dur a terme 
l’any 2011.

Respecte al finançament, no existeix cap Acord de Go-
vern que determini el seu finançament per la via d’ICF 
Equipaments.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 11407 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00887/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la paralització de les obres del nou consultori local del 
Pinell de Brai (Terra Alta)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch
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tes amb NT 314-00891/09 a 314-00899/09 es responen 
conjuntament.

El Govern de la Generalitat està estudiant la situació de 
les diferents inversions sanitàries previstes al territori, 
per establir una priorització i reprogramació, en el marc 
de l’elaboració dels pressupostos.

Hores d’ara encara s’està en període d’elaboració de 
l’avantprojecte de pressupost per l’any 2011, i es desco-
neixen els recursos econòmics disponibles enguany per 
a inversions i la incidència que aquest fet tindrà en la 
planificació de les actuacions que es podran dur a terme 
l’any 2011.

Respecte al finançament, no existeix cap Acord de Go-
vern que determini el seu finançament per la via d’ICF 
Equipaments.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 11410 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00891/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11410 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00891/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11409 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00890/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
paralització de la primera fase de reforma de la planta 
setena de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

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

El Govern de la Generalitat està estudiant la situació de 
les diferents inversions sanitàries previstes al territori, 
per establir una priorització i reprogramació, en el marc 
de l’elaboració dels pressupostos.

Hores d’ara encara s’està en període d’elaboració de 
l’avantprojecte de pressupost per l’any 2011, i es desco-
neixen els recursos econòmics disponibles enguany per 
a inversions i la incidència que aquest fet tindrà en la 
planificació de les actuacions que es podran dur a terme 
l’any 2011.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 11410 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00891/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les 
obres del Parc Sanitari Camp Clar, de Tarragona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-



3 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 64

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 55

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

Resposta del Govern
Reg. 11410 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00891/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11410 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00891/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11410 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00891/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no treure a concurs 
l’adjudicació de les obres del centre d’aten-
ció primària Bordeta-Magòria, de Barcelona
Tram. 314-00894/09

Resposta del Govern
Reg. 11410 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00891/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no treure a concurs 
l’adjudicació de les obres del centre d’aten-
ció primària de Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-00895/09

Resposta del Govern
Reg. 11410 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00891/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11410 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00891/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la licitació de les obres del centre 
d’atenció primària del barri de Llevant, de 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-00907/09

Resposta del Govern
Reg. 11412 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00907/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la licitació de les obres del centre d’atenció primària del 
barri de Llevant, de Viladecans (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

El Govern de la Generalitat està estudiant la situació de 
les diferents inversions sanitàries previstes al territori, 
per establir una priorització i reprogramació, en el marc 
de l’elaboració dels pressupostos.

Hores d’ara encara s’està en període d’elaboració de 
l’avantprojecte de pressupost per l’any 2011, i es desco-
neixen els recursos econòmics disponibles enguany per 
a inversions i la incidència que aquest fet tindrà en la 
planificació de les actuacions que es podran dur a terme 
l’any 2011.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 11413 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00920/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ajornament del projecte de l’Hospital Verge de la Cinta, 
de Tortosa (Baix Ebre)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Sergi de los Ríos i Martínez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-00920/09, 314-00921/09 i 314-00922/09 
es responen conjuntament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de les obres d’ampliació i refor-
ma de l’Hospital de Viladecans (Baix Llobre-
gat)
Tram. 314-00905/09

Resposta del Govern
Reg. 11411 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00905/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres d’ampliació i reforma de l’Hospital de 
Viladecans (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-00905/09 i 314-00906/09 es responen 
conjuntament.

El Govern de la Generalitat està estudiant la situació de 
les diferents inversions sanitàries previstes al territori, 
per establir una priorització i reprogramació, en el marc 
de l’elaboració dels pressupostos.

Hores d’ara encara s’està en període d’elaboració de 
l’avantprojecte de pressupost per l’any 2011, i es desco-
neixen els recursos econòmics disponibles enguany per 
a inversions i la incidència que aquest fet tindrà en la 
planificació de les actuacions que es podran dur a terme 
l’any 2011.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 11411 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00905/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions davant el Ministeri de Fo-
ment per al compliment dels acords de re-
novació dels trens de les línies de Tarragona
Tram. 314-00923/09

Resposta del Govern
Reg. 11282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00923/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions davant el Ministeri de Foment per al compli-
ment dels acords de renovació dels trens de les línies de 
Tarragona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-00923/09, 
314-00924/09, 314-00925/09 i 314-00926/09, amb les 
següents consideracions:

Per tal de rejovenir el parc que opera a les comarques 
tarragonines, si la Generalitat opta perquè Renfe en con-
tinuï sent l’operador, es plantejarà com a condició inex-
cusable el compromís de retirada progressiva de les UT 
(unitat de tren) 440/470 i 448 i la seva substitució per 
altre material nou.

En cas que la Generalitat optés per una licitació pública 
dels serveis, s’establirien nivells d’exigència equivalents 
per al material mòbil en el plec del concurs.

Per altra banda les UT 449 que presten el servei d’en-
llaç Barcelona - Figueres Vilafant no estan adscrites a 
Rodalies de Catalunya. Per tant, no s’ha detret materi-
al destinat als serveis regionals del sud per poder cobrir 
aquest enllaç.

Quant a la millora de servei, Rodalies de Catalunya està 
duent a terme els treballs preliminars que han de conduir 
a la implantació del nou servei de rodalia del Camp de 
Tarragona amb horaris adaptats als desigs de mobilitat 
de la ciutadania i millores en els diferents canals d’aten-
ció als usuaris.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

El Govern de la Generalitat està estudiant la situació de 
les diferents inversions sanitàries previstes al territori, 
per establir una priorització i reprogramació, en el marc 
de l’elaboració dels pressupostos.

Hores d’ara encara s’està en període d’elaboració de 
l’avantprojecte de pressupost per l’any 2011, i es desco-
neixen els recursos econòmics disponibles enguany per 
a inversions i la incidència que aquest fet tindrà en la 
planificació de les actuacions que es podran dur a terme 
l’any 2011.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 11413 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00920/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11413 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00920/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de complir els acords de 
millora i d’ampliació dels serveis de trens 
del Pla de viatgers de Catalunya
Tram. 314-00927/09

Resposta del Govern
Reg. 11283 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00927/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de complir els acords de millora i d’ampliació 
dels serveis de trens del Pla de viatgers de Catalunya

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Rodalies de Catalunya està duent a terme una anàlisi 
aprofundida de la demanda a cada corredor de servei re-
gional per tal de definir objectius equilibrats de servei 
a mitjà i llarg termini. Cal tenir present que quan es va 
redactar la Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 
2008-2012, el context socioeconòmic i l’evolució de la 
mobilitat eren molt diferents als actuals.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a aconseguir la pa-
rada de l’Euromed a l’estació de l’Aldea-Am-
posta-Tortosa i augmentar-ne la freqüència 
de pas
Tram. 314-00928/09

Resposta del Govern
Reg. 11284 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00928/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a aconseguir la parada de l’Euromed 
a l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa i augmentar-ne la 
freqüència de pas

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

La Generalitat reiterarà aquesta petició.

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

Resposta del Govern
Reg. 11282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00923/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del compromís de re-
novació dels trens de les línies de la demar-
cació de Tarragona
Tram. 314-00925/09

Resposta del Govern
Reg. 11282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00923/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00923/09.
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La decisió d’implantar una nova estació ferroviària al 
barri de Bellisens de Reus ha de ser el fruit d’una anàlisi 
aprofundida de la mobilitat a la zona i de l’estratègia de 
transport públic considerada en el seu conjunt, ja que hi 
podrien haver altres alternatives de servei més rendibles 
des del punt de vista socioeconòmic.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 11287 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00931/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
peticions al govern de l’Estat relatives al tren d’alta velo-
citat recollides en la Resolució del Parlament aprovada el 
9 de desembre de 2009

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Les resolucions adoptades en la legislatura decauen amb 
el finiment de la Legislatura.

No obstant això, en l’actual Govern farà totes les ges-
tions necessàries amb el Govern de l’estat per tal que 
aquest implementi les millores escaients respecte a les 
infraestructures i serveis ferroviaris.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

L’estació d’Aldea-Amposta-Tortosa s’ha de configurar 
com un potent node multimodal on sigui possible l’inter-
canvi entre els serveis de transport públic de dimensions 
interregional, regional i comarcal.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 11285 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00929/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi de viabilitat per a construir un baixador a Crei-
xell (Tarragonès)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

No ens consta que ni el Ministeri de Foment ni Adif ha-
gin començat aquest estudi de viabilitat tal i com es va 
sol·licitar des d’aquest Departament.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 11286 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00930/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un baixador al barri de Bellisens, de Reus 
(Baix Camp)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a la destitució del di-
rector del Servei Meteorològic de Catalunya
Tram. 314-00942/09

Resposta del Govern
Reg. 11288 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00942/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a la destitució del director del Servei Meteo-
rològic de Catalunya

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joaquim Llena i Cortina

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

Respecte de les declaracions de l’antic responsable 
d’aquest servei, més enllà de la llibertat d’expressió a què 
tot individu té dret, no puc estar d’acord amb el contin-
gut de les declaracions de l’antic director del Servei Me-
teorològic de Catalunya.

La substitució del director del Servei Meteorològic de 
Catalunya entrava dintre de les previsions en la formació 
del nou Govern i es va produir en el moment en què es 
va acordar que el nou responsable seria el senyor Oriol 
Puig.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 11050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00943/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els membres del Comitè d’Ètica de la Policia que han 
presentat la dimissió

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joaquim Llena i Cortina

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-00943/09 i 314-00944/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11173 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00932/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball afectats per l’acord de suspensió provisi-
onal de noves ofertes públiques d’ocupació

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

El Decret 109/2011, d’11 de gener, pel qual s’estableixen 
els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos 
de la Generalitat per al 2010 mentre no siguin vigents 
els del 2011, estableix condicions restrictives d’aplicació 
de la pròrroga del pressupost amb l’objectiu d’assegurar 
els objectius d’estabilitat pressupostària i, entre d’altres, 
s’han establert mesures específiques en matèria de per-
sonal que impliquen ajustos en el dimensionament de les 
plantilles.

En aquest sentit, l’Acord de Govern de 8 de febrer de 2011,  
ha suspès, fins el 30 d’abril de 2011, l’execució de les 
convocatòries dels processos en curs de provisió de llocs 
de comandament i singulars, sempre que no s’hagués 
efectuat la proposta de resolució del concurs correspo-
nent; així com l’execució de les ofertes d’ocupació pú-
bliques vigents de personal funcionari i laboral sempre 
que la convocatòria dels llocs de treball derivades de les 
quals no hagués estat objecte de publicació i amb exclu-
sió de les ofertes de mosso d’esquadra i de docents.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Comitè d’Ètica de la Policia
Tram. 314-00946/09

Resposta del Govern
Reg. 11051 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00945/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11052 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00947/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’infraccions a la zona de limita-
ció de velocitat als accessos a Barcelona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joaquim Llena i Cortina

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-00947/09.

El nombre d’expedients sancionadors oberts fins el 4 de 
març per infraccions de trànsit ocorregudes en els mesos 
que s’interessen és el que es recull a la taula següent:

Mes Total infraccions Infraccions 
velocitat

Octubre de 2010 7.907 6.721

Novembre de 2010 5.647 4.349

Desembre de 2010 6.193 4.899

Gener de 2011 4.644 3.605

Febrer de 2011 2.469 1.960

De les últimes setmanes poden haver-hi algunes infrac-
cions en tràmit que encara no constin com a expedients 
oberts a la taula (pendents de validació, etc.).

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Els membres del Comitè d’Ètica Policial que han pre-
sentat la seva dimissió a petició pròpia són la Sra. Cris-
tina Manresa Llop durant l’anterior Govern per desacord 
amb el projecte, el Sr. Carlos Jiménez Villarejo, la Sra. 
Mercè García Aran i la Sra. Gemma Calvet Barot, des 
d’un punt de vista institucional, per no compartir la deci-
sió de l’actual Govern de Catalunya.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 11050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00943/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11051 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00945/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons de la derogació del Codi ètic de la Policia de 
Catalunya

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joaquim Llena i Cortina

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i en relació amb les pregun-
tes parlamentàries 314-00945/09 i 314-00946/09, es re-
met el diputat preguntant a la resposta donada pel conse-
ller d’Interior a la pregunta escrita número de tramitació 
314-00602/09.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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s’ha executat, si bé l’Ajuntament i l’Associació de Veïns 
han sol·licitat diverses millores sobre l’obra acabada, que 
resten pendents d’un acord entre les parts per la seva in-
corporació, si escau, al projecte de la tercera fase.

L’inici de la tercera fase de l’obra de millora dels carrers 
i espais públics serà programada, d’acord amb la dis-
ponibilitat pressupostària, un cop signat el conveni que 
acordi els termes de la finalització de tota l’actuació al 
barri.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 11291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00953/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
manifestacions del conseller d’Interior sobre el futur de 
l’aeroport de Lleida-Alguaire

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-00953/09, 
314-00954/09, 314-00955/09, 314-00956/09, 314-
00957/09, 314-00958/09, 314-00959/09, 314-00960/09, 
314-00961/09, 314-00962/09 i 314-00963/09, amb les 
següents consideracions:

En la darrera roda de premsa del proppassat divendres 5 de  
febrer, per fer balanç de primer any, ja va quedar clara 
la voluntat del govern de seguir impulsant l’aeroport de 
Lleida-Alguaire

Considerem que forma part dels instruments de dinamit-
zació econòmica de les comarques de Lleida i treballa-
rem per continuar impulsant-lo.

L’aeroport de Lleida-Alguaire ja està fet i avui el que cal 
és veure com esdevé viable amb tots els elements posi-
tius que permetin potenciar les comarques de Lleida.

Pel que fa a volar fora de l’espai Shengen, el govern es-
panyol està tramitant la modificació del decret del RD de 
1981 que ha de permetre volar fora de l’espai Shengen i 
de la Unió Europea en pocs mesos.

En referència als diversos precontractes signats amb tour 
operadors britànics per comprometre’s a portar fins a 
30.000 turistes en temporada d’hivern, s’estan estudiant 

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

Resposta del Govern
Reg. 11289 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00948/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un estudi geològic per a determinar la cau-
sa de l’aparició d’esquerdes en diversos habitatges de Ri-
ells, a Bigues i Riells (Vallès Oriental)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

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

Aquest Departament està elaborant una proposta de con-
veni amb l’Ajuntament, en el qual, entre altres aspectes, 
s’ha de definir la part econòmica de la realització dels 
treballs per part de l’Institut Geològic de Catalunya.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 11290 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00952/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de les obres de millorament dels car-
rers i espais públics del barri d’Espronceda, de Sabadell 
(Vallès Occidental)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la inicia-
tiva parlamentària 314-00952/09.

La primera i segona fases de l’obra de millora dels car-
rers i espais públics del barri d’Espronceda de Sabadell 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la confiança del conseller de Territori 
i Sostenibilitat en el potencial de l’aeroport 
de Lleida-Alguaire com a dinamitzador eco-
nòmic
Tram. 314-00956/09

Resposta del Govern
Reg. 11291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00953/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00953/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00953/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00953/09.

diferents solucions per acollir les operacions d’esquí per 
tal de garantir-ne l’arribada.

Aeroports de Catalunya forma part de les empreses de 
Territori i Sostenibilitat i seguirà treballant en el marc 
de la Taula Estratègica totes les qüestions de gestió i pro-
moció de l’aeroport en aquesta nova etapa.

L’actual Govern ha prioritzat la creació de la taula estra-
tègica que té com a encàrrec principal la redacció d’un 
pla de negoci actualitzat a les necessitats i prioritats que 
avui té l’aeroport de Lleida-Alguaire. Tots els instru-
ments existents facilitaran aquest treball del tot necessa-
ri en el moment actual per l’aeroport de Lleida-Alguaire.

Aquesta taula estratègica ja ha començat a treballar i en 
forma part la Generalitat de Catalunya, a través de la 
Delegació del Govern a Lleida, l’Ajuntament de Lleida, 
la Cambra de Comerç, el Consell Comarcal, els Ajunta-
ments de Torrefarrera i Alguaire.

La Taula Estratègica farà un pla de negoci actualitzat a 
les necessitats i prioritats que avui té l’aeroport de Llei-
da-Alguaire. Tots els instruments existents facilitaran 
aquest treball del tot necessari en el moment actual.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 11291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00953/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions del conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat amb relació a les inversions 
a l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 314-00955/09

Resposta del Govern
Reg. 11291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00953/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprofitament de la capacitat inverso-
ra de Túnels i Accessos de Barcelona, SA, 
per a la millora de les infraestructures
Tram. 314-00964/09

Resposta del Govern
Reg. 11292 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00964/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprofitament de la capacitat inversora de Túnels i Ac-
cessos de Barcelona, SA, per a la millora de les infraes-
tructures

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

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

Mitjançant els Decrets 70/2008, d’1 d’abril, 103/2009, 
de 30 de juny i 39/2010, de 16 de març, el Govern de la 
Generalitat va ampliar l’encàrrec inicial de Tabasa (De-
cret 305/1987, de 19 d’octubre) encomanant-li un seguit 
d’inversions per un import total de més de 1.200 MEUR.

Per tal d’analitzar la viabilitat dels encàrrecs es va refer el 
pla econòmic i financer (PEF), tot considerant les noves 
aportacions de capital de la Generalitat, l’ampliació de 
terminis per a l’amortització de les inversions fins a l’any 
2064, i l’increment de l’endeutament des de 12 MEUR 
(2008) fins a una previsió màxima de 735 MEUR (2018), 
sent actualment inviable la seva ampliació per assumir 
noves inversions.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 11293 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00965/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’execució de les obres de la segona galeria del 
túnel de Vallvidrera

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

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

Resposta del Govern
Reg. 11291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00953/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00953/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió de la constitució d’una 
taula d’entitats sobre la constitució d’un 
consorci de promoció de l’aeroport de Llei-
da-Alguaire
Tram. 314-00962/09

Resposta del Govern
Reg. 11291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00953/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00953/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la finalització de les obres del carril 
bus a la carretera C-58 entre Ripollet i Bar-
celona
Tram. 314-00967/09

Resposta del Govern
Reg. 11295 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00967/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
finalització de les obres del carril bus a la carretera C-58 
entre Ripollet i Barcelona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

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

D’acord amb el termini estimat per a l’execució dels tre-
balls que resten pendents, es preveu que puguin finalit-
zar-se a finals d’enguany.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost i el calendari d’execució 
de les obres de remodelació i millora de l’es-
tació de Gràcia dels Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya
Tram. 314-00968/09

Resposta del Govern
Reg. 11296 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00968/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost i el calendari d’execució de les obres de 
remodelació i millora de l’estació de Gràcia dels Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les inici-
atives parlamentàries 314-00968/09 i 314-00969/09.

Les obres d’adaptació a la normativa, millora de l’acces-
sibilitat i remodelació de l’estació de Gràcia dels FGC 
es van iniciar el passat mes de gener de 2011, amb un 
pressupost d’adjudicació de 24,9 MEUR (IVA exclòs). 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya es dóna resposta a la iniciati-
va parlamentària 314-00965/09.

L’inici d’aquesta obra, una vegada realitzades totes les 
actuacions preceptives, es preveu al primer semestre del 
2013.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte, la licitació i l’adjudicació 
de les obres de l’autopista de Mollet a Ba-
dalona
Tram. 314-00966/09

Resposta del Govern
Reg. 11294 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00966/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte, la licitació i l’adjudicació de les obres de l’auto-
pista de Mollet a Badalona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi i 
Caterina Mieras i Barceló

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

L’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental de la 
nova carretera Túnel de la Conreria i accessos. Prolon-
gació de la carretera C-59. PK 0+000 al 10+780. Tram: 
Badalona - Santa Perpètua de Mogoda va ser objecte 
d’una informació pública amb un termini de presentació 
d’al·legacions que es va acabar el passat 30 de setembre.

Posteriorment s’ha procedit a continuar la tramitació 
mitjançant l’estudi de les al·legacions presentades, que a 
hores d’ara està molt avançat. Es preveu que els diferents 
informes necessaris estiguin enllestits durant el propers 
mesos per tal de poder iniciar tot seguit la tramitació 
mediambiental, de manera que durant el tercer trimestre 
es pugui disposar de la corresponent Declaració d’Im-
pacte Ambiental.

Aquest tràmit permetrà poder procedir posteriorment a 
l’inici de la redacció del projecte constructiu per poder 
programar la licitació i adjudicació de les obres.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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dos vorals d’1 metre, en el tram més proper a la Comu-
nitat Valenciana.

Un cop estigui aprovat el projecte es podrà programar 
l’execució de les obres.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 11298 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00971/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de les obres de la variant de Sant Jaume d’En-
veja (Montsià)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca

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

Les obres de la construcció de la variant de Sant Jaume 
d’Enveja estan adjudicades per l’empresa pública Gisa 
des del passat mes de novembre de 2010. Un cop es tin-
gui disponibilitat dels terrenys per fer les obres es podrà 
signar el contracte i programar-ne l’execució.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació institucional de comunica-
ció amb el Parlament
Tram. 314-00974/09

Resposta del Govern
Reg. 11257 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00974/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació institucional de comunicació amb el Parlament

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Es preveu la finalització dels treballs corresponents per 
l’estiu de 2013.

Pel que fa al projecte constructiu de la nova cua de ma-
niobres a l’estació de Plaça Catalunya dels FGC, es troba 
actualment en fase de redacció. Serà una vegada finalit-
zat i aprovat quan es podrà conèixer en detall el calenda-
ri i el pressupost de l’actuació.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost i el calendari d’execu-
ció de les obres de construcció de la cua de 
maniobres dels Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya a l’estació de Plaça de Ca-
talunya
Tram. 314-00969/09

Resposta del Govern
Reg. 11296 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00968/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11297 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00970/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte d’ampliació i millorament del tram d’Ulldecona 
al riu Sénia de la carretera T-332

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca

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

Actualment està en redacció el projecte de millora de la 
carretera T-332, del pk 11,810 al 13,110. Tram: Ulldeco-
na. Aquest projecte preveu un tractament de la carretera 
T-332 entre la rotonda de la variant d’Ulldecona i el límit 
amb la Comunitat Valenciana, i inclou el reforçament del 
tram de la carretera proper al nucli d’Ulldecona i el seu 
eixamplament a una secció de 7 metres de calçada amb 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament de l’aeroport corpo-
ratiu empresarial de l’aeròdrom d’Igualada-
Òdena
Tram. 314-00976/09

Resposta del Govern
Reg. 11299 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00976/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament de l’aeroport corporatiu empresarial de 
l’aeròdrom d’Igualada-Òdena

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-00976/09, 
314-00977/09, 314-00978/09 i 314-00979/09, amb les 
següents consideracions:

Des de setembre de 2009 l’empresa Altran Technologia 
e Innovación SL està treballant en la redacció el Pla Di-
rector Urbanístic i Aeroportuari que li va se adjudicat.

El pla delimitarà l’àrea de servei de l’aeroport o de l’ae-
ròdrom, definirà les servituds aeronàutiques i les limi-
tacions derivades d’aquestes servituds que afecten els 
terrenys de l’entorn, i es detallaran les condicions que 
s’han de respectar en el funcionament de l’aeroport o 
l’aeròdrom.

Amb el pla es definirà el full de ruta de les accions que 
caldrà seguir fent per a desenvolupar l’aeroport corpora-
tiu empresarial a Igualada-Òdena.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per al desen-
volupament de l’aeroport corporatiu empre-
sarial de l’aeròdrom d’Igualada-Òdena
Tram. 314-00977/09

Resposta del Govern
Reg. 11299 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00976/09.

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

La relació institucional de comunicació del Govern amb 
el Parlament de Catalunya és la que correspon d’acord 
amb el que es contempla en l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya i els mecanismes previstos més específicament 
en el Reglament del Parlament de Catalunya. En aquest 
sentit i en referència al document Plan de Reequilibrio 
Económico y Financiero al qual s’al·ludeix, cal dir que 
còpia d’aquest document va ser lliurada en temps i forma 
al Parlament el dia 25 de febrer passat, en compliment de 
tres peticions d’informació formulades, entre les quals 
una del propi grup socialista (N.T.320-00008/09).

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 11326 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00974/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
informacions dels mitjans de comunicació amb relació al 
Pla de reequilibri econòmic i financer de la Generalitat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

El proppassat dia 25 de febrer va ser lliurada còpia al 
Parlament del document Plan de reequilibrio económico 
y financiero perquè estigués a disposició de tots els grups 
parlamentaris. A partir del contingut d’aquest document 
ja disponible, hom pot controlar el grau d’exhaustivitat i 
concreció de diverses informacions que, al respecte, van 
ser objecte de publicació en diversos mitjans aquelles 
dates.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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8 (línies R1, R3, R4 i R7), va ser el trencament d’un fil 
per una soldadura i el cupó corresponent ha estat enviat 
per Adif al laboratori per si el seu anàlisi pogués aclarir 
la causa última del trencament

Un cop detectada l’ocupació d’un CV s’avisa els equips 
de manteniment d’Adif, constaten un trencament del fil 
dret de la via.

A les 09: 14 h s’allibera el circuit de via mitjançat una 
connexió elèctrica quedant una limitació temporal de 
velocitat (LTV) a 10 km/h. A les 10: 05 h, es fa una repa-
ració provisional mitjançant una brida C quedant la via 
sense cap limitació.

Tota la reparació es fa doncs en intervals entre trens molt 
petits per tal de perjudicar el trànsit ferroviari el mínim 
possible. En horari nocturn, es procedeix a la reparació 
definitiva mitjançant la instal·lació d’un cupó de carril.

El Centre de Gestió de Rodalies (CGR) va informar als 
viatgers i viatgeres a través de la megafonia centralitza-
da en trens i estacions de Rodalies, dels canals de la Pla-
taforma Informa (telèfon d’informació i web de Rodalies 
de Catalunya i sistema SMS) i del servei Transmet, que 
estableix connexions amb les principals emissores de rà-
dio de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Adif va informar directament en les estacions de Barce-
lona-Sants, Barcelona-Passeig de Gràcia i Barcelona-Es-
tació de França, així com en les estacions no gestionades 
per Rodalies.

Aquesta incidència va afectar a 23.300 viatgers.

Barcelona,

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desenvolupament del centre estra-
tègic logístic Logis Penedès
Tram. 314-00981/09

Resposta del Govern
Reg. 11301 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00981/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desenvolupament del centre estratègic logístic Logis 
Penedès

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

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

Cimalsa està estudiant en aquets moments tota la docu-
mentació referida a aquest projecte sota dos criteris prin-
cipals:

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes de concertació terri-
torial previstos per a impulsar el desenvolu-
pament de l’aeroport corporatiu empresarial 
de l’aeròdrom d’Igualada-Òdena
Tram. 314-00978/09

Resposta del Govern
Reg. 11299 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00976/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de promoció previstes 
per a garantir el desenvolupament de l’ae-
roport corporatiu empresarial de l’aeròdrom 
d’Igualada-Òdena
Tram. 314-00979/09

Resposta del Govern
Reg. 11299 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00976/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11300 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00980/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes de l’avaria a les línies R1, R2, R3, R4 i R7 de 
Renfe del 9 de febrer de 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-00980/09, 
314-00982/09, 314-00983/09 i 314-00984, amb les se-
güents consideracions:

La causa de l’avaria on es va produir l’ocupació artificial 
d’un circuit de via que va afectar a la sortida cap a Barce-
lona - Plaça de Catalunya dels trens estacionats en la via 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris afectats per l’ava-
ria a les línies R1, R2, R3, R4 i R7 de Renfe 
del 9 de febrer de 2011
Tram. 314-00984/09

Resposta del Govern
Reg. 11300 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00980/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11414 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00985/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
centre d’atenció primària de Riells i Viabrea (Selva)

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 del següent:

El Govern de la Generalitat està estudiant la situació de 
les diferents inversions sanitàries previstes al territori, 
per establir una priorització i reprogramació, en el marc 
de l’elaboració dels pressupostos.

Hores d’ara encara s’està en període d’elaboració de 
l’avantprojecte de pressupost per l’any 2011, i es desco-
neixen els recursos econòmics disponibles enguany per 
a inversions i la incidència que aquest fet tindrà en la 
planificació de les actuacions que es podran dur a terme 
l’any 2011.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

1) En primer lloc, la importància de preveure, planificar i 
impulsar les millors plataformes per a l’activitat logística 
entenent que és un sector estratègic per al desenvolupa-
ment econòmic del país.

2) En segon lloc, considerar el moment econòmic i fi-
nancer actual, tant del sector privat com del sector pú-
blic, que no afavoreix el ràpid desenvolupament de nous 
projectes per a fer un esforç per prioritzar i d’adaptar les 
decisions futures en aquest àmbit.

Un cop analitzada tota la documentació abans esmenta-
da en aquest context, es podrà prendre una decisió con-
creta sobre el centre logístic LOGIS Penedès.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 11300 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00980/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11300 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00980/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ajornament del nomenament del se-
cretari o secretària de Seguretat i les decla-
racions del conseller d’Interior
Tram. 314-00988/09

Resposta del Govern
Reg. 11053 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00986/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11053 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00986/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11053 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00986/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11053 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00986/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del conseller d’Interior per a no haver nomenat 
encara un secretari o secretària de Seguretat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-00986/09, 314-00987/09, 
314-00988/09, 314-00989/09 i 314-00990/09.

El conseller d’Interior és el responsable de nomenar les 
persones que cregui més idònies per cada àrea del seu 
departament. Hi ha hagut una declaració d’intencions, 
una proposta i una maduració que han comportat que 
finalment no s’hagi produït un nomenament i s’hagi de-
cidit, d’acord amb el Decret 285/2011, d’1 de març, la 
reestructuració parcial del Departament d’Interior amb 
la nova Direcció General d’Administració de Seguretat.

Fins a la reestructuració del Departament no es va donar 
cap buit de poder ja que el càrrec de secretari de segure-
tat es mantenia vigent. S’agraeix al fins llavors secretari 
de seguretat la tasca realitzada en els darrers anys i, en 
especial, la feina feta en els darrers tres mesos, que ha 
garantit una continuïtat institucional.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 11053 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00986/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu per a retornar les competèn-
cies en matèria d’espectacles al Departa-
ment d’Interior
Tram. 314-00992/09

Resposta del Govern
Reg. 11054 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00992/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu per a retornar les competències en matèria d’es-
pectacles al Departament d’Interior

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-00992/09, 314-00993/09 i 
314-00994/09.

El Govern va portar a terme uns processos de reassignació, 
reordenació i reducció de l’estructura dels departaments 
de la Generalitat. Passades les setmanes, es va creure  
oportú reajustar i perfilar aquests canvis i es va modifi-
car el Decret 200/2010 per incloure espectacles i activi-
tats recreatives al Departament d’Interior.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 11054 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00992/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11258 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00991/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de la Direcció General de Tributs en matèria 
d’espectacles mentre n’ha tingut les competències

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

El període en què la Direcció General de Tributs ha tin-
gut atribuïda la competència en matèria d’espectacles ha 
estat d’un mes, d’ençà del dia 7 de gener al 8 de febrer 
de 2011.

Durant el període esmentat, s’ha seguit la tramitació le-
galment establerta en relació amb les funcions d’especta-
cles i activitats recreatives (de conformitat amb el Decret 
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament 
les actuacions en matèria d’espectacles públics i activi-
tats recreatives, derivades principalment de l’aplicació 
de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació adminis-
trativa dels espectacles públics i les activitats recreati-
ves). La responsabilitat de dirigir aquestes competènci-
es, d’acord amb el Decret 84/2011 esmentat, ha estat duta 
a terme per la persona responsable de la direcció general 
de Tributs, com a òrgan de caràcter central, en el període 
referit.

Així mateix, la policia de la Generalitat Mossos d’Es-
quadra ha mantingut la seva funció inspectora als es-
tabliments d’espectacles i activitats recreatives, ja sigui 
d’ofici o com a conseqüència de les denúncies presenta-
des les quals han donat lloc a l’obertura dels expedients 
que s’esqueien.

D’acord amb aquestes actuacions, i en l’exercici de les 
competències en el període de referència esmentat, tam-
bé s’ha donat continuïtat als expedients informatius i 
sancionadors que es trobaven en tràmit, com també als 
recursos interposats, quan n’ha estat el cas.

Finalment, des de la Direcció general de Tributs també 
s’ha continuat assessorant i donant suport tècnic en ma-
tèria d’espectacles i activitats recreatives.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de delictes comesos con-
tra el patrimoni comesos el 2009 i el 2010 a 
la regió policial de Ponent
Tram. 314-00996/09

Resposta del Govern
Reg. 11056 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00996/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de delictes comesos contra el patrimoni comesos 
el 2009 i el 2010 a la regió policial de Ponent

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Dolors López Aguilar

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-00996/09.

El delictes contra el patrimoni que es varen produir a la 
Regió Policial Ponent van ser 7.912 l’any 2009 i 8.015 
l’any 2010.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’opinió del conseller de Territori i Sos-
tenibilitat amb relació a l’efecte de la limita-
ció de la velocitat als accessos a Barcelona 
sobre la qualitat ambiental
Tram. 314-00998/09

Resposta del Govern
Reg. 11302 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00998/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opinió del conseller de Territori i Sostenibilitat amb re-
lació a l’efecte de la limitació de la velocitat als accessos 
a Barcelona sobre la qualitat ambiental

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya es dóna resposta a la iniciati-
va parlamentària 314-00998/09.

L’objectiu dels plans de millora de la qualitat de l’aire és 
reduir els nivells de la contaminació. Les dades de con-
taminació corresponents a l’any 2008, 2009 i 2010 a la 
zona on es va aplicar la mesura de gestió de la velocitat, 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu del conseller d’Interior per a 
votar a favor d’un decret que deixava el De-
partament sense competències fonamen-
tals per a la política de seguretat pública
Tram. 314-00994/09

Resposta del Govern
Reg. 11054 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00992/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat del Parc de Bombers de la 
Generalitat de Sant Feliu de Llobregat (Baix 
Llobregat) per a situar-hi dos edificis nous
Tram. 314-00995/09

Resposta del Govern
Reg. 11055 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00995/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el trasllat del Parc de Bombers de la Generalitat de Sant 
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) per a situar-hi dos 
edificis nous

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-00995/09.

El Departament d’Interior no disposa de cap expedient o 
informe al respecte. Les converses i acords que s’havien 
mantingut sobre aquest tema per part de l’anterior go-
vern eren merament verbals. No obstant això, el Depar-
tament d’Interior està obert a estudiar qualsevol propos-
ta que arribi de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
i que encaixi amb la visió funcional de l’ordenació de la 
regió d’emergències de l’àmbit metropolità.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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el conseller de Territori i Sostenibilitat i el ministre de 
Foment

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-01000/09, 
314-01001/09 i 314-01002/09, amb les següents conside-
racions:

Els temes tractats a la reunió del 9 de febrer han estat els 
relatius al seguiment de les actuacions del Ministeri de 
Foment a Catalunya i al nou sistema de gestió aeroportu-
ària, va servir per a realitzar un intercanvi d’informaci-
ons sobre aquestes actuacions i, per tant, no hi va haver 
cap conclusió destacada.

Els temes tractats com a prioritaris han estat relatius a 
les obres de l’N-II a Girona, el Quart Cinturó, el Pla de 
Rodalies i el nou sistema de gestió aeroportuària.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 11303 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01000/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11303 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01000/09.

fins i tot sense tenir en compte el descens de l’activitat 
econòmica, no demostren l’efectivitat de la mesura.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 11057 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00999/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no suprimir la limitació de la velocitat als 
accessos a Barcelona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-00999/09.

El Govern coneix perfectament que les emissions dels 
vehicles amb motor, tant de benzina com diesel, són 
un fet. Tampoc desconeix que existeixen variacions 
d’aquestes emissions en funció de la velocitat.

L’excepcional situació meteorològica fortament anti-
ciclònica de fa unes setmanes va ser l’únic motiu per 
posposar uns dies l’eliminació de límit indiscriminat de  
80 km/h a la xarxa viària de l’entorn de Barcelona.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 11303 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01000/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
temes tractats en la reunió del 9 de febrer de 2011 entre 
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Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-01003/09, 314-01004/09 i 
314-01005/09.

Es té coneixement de 16 incidents en què pressumpta-
ment s’han causat danys per l’ús de pilotes de cautxú i 
2 reclamacions de responsabilitat patrimonial estimades 
en via judicial contenciosa administrativa.

Pel que fa al nombre de denúncies, han estat 18, 14 en via 
penal i 4 en via administrativa:

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

Resposta del Govern
Reg. 11058 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01003/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
incidents en què hi ha hagut lesions per l’ús de bales de 
goma pels Mossos d’Esquadra

Denuncies penals

Data Fets Danys al·legats Estat processal

Nit del 17 al 18/05/2006 Futbol Lesions en una cama Arxiu

Nit del 29 al 30/08/2008 Futbol Eurocopa Impacte al cos Arxiu

14/05/2009 Copa del Rei Lesió a l’ull Arxiu

14/05/2009 Copa del Rei Impacte al cos Arxiu

14/05/2009 Copa del Rei Impacte al cos Arxiu

14/05/2009 Copa del Rei Impacte als genitals Arxiu

17/05/2009 Final Copa del Rei Impacte al cap Arxiu

28/05/2009 Copa d’Europa Lesió a l’ull Arxiu

28/05/2009 Copa d’Europa Lesió a l’ull Arxiu

28/05/2009 Copa d’Europa Impacte al pit Arxiu

28/05/2009 Copa d’Europa Lesió a l’ull Arxiu

28/05/2009 Copa d’Europa Denúncia immediatament arxivada Arxiu

11/07/2010 Final Mundial Lesió a l’ull Pendent

Denúnies administratives

Data Fets Danys al·legats Estat processal

Nit del 17 al 18 /03/2006 Macrobotellon Lesions en una ma Arxiu

Nit del 17 al 18 /03/2006 Macrobotellon Lesions en una cama Arxiu

Nit del 17 al 18 /05/2006 Futbol Lesions en la regió dorsal esquerra Arxiu

28/05/2009 Copa d’Europa Lesions a la cara: danys a la mandíbula Arxiu

Quant a les indemnitzacions, en via penal, la Generali-
tat de Catalunya no ha hagut de satisfer-ne cap. En via 
contenciosa administrativa, la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant la seva entitat asseguradora, ha satisfet les 
quantitats següents:

Per sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 12 de 
Barcelona, de data 26/5/2010, un import de 1.500 euros.

Per sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, de data 21/12/2010, un import de 60.000 euros, 
més 11.561 euros d’interessos.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 11058 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01003/09.
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per cap altre mitjà de dissolució. S’incorporarà una nova 
eina de treball en aquest àmbit, la llançadora de 40mm, 
però en cap cas pot substituir un mitjà de dissolució, atès 
que és un element que no està dissenyat per aquest ob-
jectiu, sinó per discriminar els creadors d’aldarulls de 
la resta d’integrants de la massa i neutralitzar conductes 
individuals, facilitant la seva reducció i detenció. No es 
té coneixement de recomanacions d’organismes interna-
cionals sobre l’ús de llançaments de pilotes de cautxú, 
així com tampoc no es disposen de recomanacions tèc-
niques del fabricant en relació amb l’ús de llançament de 
pilotes de cautxú.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alternatives a l’ús de bales de go-
ma pels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01008/09

Resposta del Govern
Reg. 11059 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01007/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11059 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01007/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11058 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01003/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11059 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01007/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús de bales de goma per part del cos de Mossos d’Es-
quadra

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-01007/09, 314-01008/09, 314-
01009/09, 314-01018/09 i 314-01019/09.

La normativa interna del cos de Mossos d’Esquadra que 
regula la utilització de pilotes de cautxú ve determinada 
per:

El Protocol Normalitzat de Treball de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra sobre «Actuació policial  
en concentracions i manifestacions», el qual va entrar en 
vigor el dia 2 de març de 2011.

La Instrucció 4/2008, d’11 de març, sobre utilització 
d’armes i eines d’ús policial. Aquesta instrucció fou mo-
dificada posteriorment per la Instrucció 8/2008, de 13 de 
juny, i per la Instrucció 14/2009, d’11 de desembre.

Actualment, l’ús del llançament de pilotes de cautxú és 
l’únic mitjà emprat per a dispersar masses violentes i el 
seu ús està regulat en el Protocol Normalitzat de Treball 
«Actuacions policials en concentracions i manifestaci-
ons». Com a altres mitjans de dispersió emprats en dife-
rents cossos policials europeus hi ha l’ús de pots de fum, 
pots de gasos lacrimògens i l’ús de canons llançadors 
d’aigua a pressió, fins al moment no utilitzats pel cos de 
Mossos d’Esquadra.

Així mateix, no hi ha cap directriu en relació amb la 
substitució de l’ús de llançaments de pilotes de cautxú 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’una comissaria dels 
Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 314-01013/09

Resposta del Govern
Reg. 11060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01013/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Salt (Gironès)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-01013/09.

De forma immediata, no hi ha previsió d’afrontar cap 
inversió en infraestructures per part del Departament 
d’Interior, pendent de la reprogramació d’inversions 
per aquesta legislatura i a l’aprovació del pressupost del 
2011. A la ciutat de Salt continuarà en servei l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà i es donarà cobertura policial amb 
serveis de l’ABP, regionals i, si s’escau, centrals del Cos 
de Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 11061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01014/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
repercussions de la paralització de la construcció de la 
comissaria regional dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gi-
ronès)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-01014/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11415 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01012/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes per a mantenir la infraestructura 
actual de l’Hospital Universitari Josep Trueta, de Girona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

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

Hores d’ara es manté la previsió de realitzar importants 
actuacions de manteniment i millora a les instal·lacions 
actuals de l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona.

Recentment s’ha adjudicat l’obra, que es preveu iniciar 
en breu, per a la construcció d’un nou edifici per allotjar 
les consultes externes i d’altres serveis ambulatoris de 
l’Hospital Josep Trueta i de l’Institut Català d’Oncologia 
(ICO).

D’altra banda, s’està estudiant la reordenació i trasllat 
parcial de l’actual laboratori que permetria alliberar uns 
espais que permetrien l’ampliació de l’actual servei d’ur-
gències.

Cal assenyalar que, atesa la situació financera del De-
partament de Salut, motivada per la situació econòmi-
ca actual i per l’herència rebuda de l’anterior Govern, el 
Govern de la Generalitat està estudiant la situació de les 
diferents inversions sanitàries previstes al territori, per 
establir una priorització i reprogramació, en el marc de 
l’elaboració dels pressupostos.

Actualment, encara s’està en període d’elaboració de 
l’avantprojecte de pressupost per l’any 2011, i es desco-
neixen els recursos econòmics disponibles enguany per 
a inversions i la incidència que aquest fet tindrà en la 
planificació de les actuacions que es podran dur a terme 
l’any 2011.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Està previst, en el decurs de la present legislatura, cons-
truir les dependències policials necessàries per abordar 
adequadament la seguretat ciutadana a l’àrea de la Jon-
quera.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 11416 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01016/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del projecte de construcció del nou Hospi-
tal Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-01016/09 i 314-01017/09 es responen 
conjuntament.

El Govern de la Generalitat està estudiant la situació de 
les diferents inversions sanitàries previstes al territori, 
per establir una priorització i reprogramació, en el marc 
de l’elaboració dels pressupostos.

Hores d’ara encara s’està en període d’elaboració de 
l’avantprojecte de pressupost per l’any 2011, i es desco-
neixen els recursos econòmics disponibles enguany per 
a inversions i la incidència que aquest fet tindrà en la 
planificació de les actuacions que es podran dur a terme 
l’any 2011.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

L’edifici on està actualment l’Àrea Regional de Recur-
sos Operatius de la Regió Policial de Girona està afectat 
per un pla especial encara per desenvolupar, en què la 
seva qualificació passa de terrenys «d’equipaments» a 
«residencials». Així mateix, cal determinar la superfície 
edificable i les noves alineacions per l’afectació. Per tant, 
els agents de l’ARRO continuaran, de moment, a l’empla-
çament actual.

Les dependències policials de la Regió Policial de Gi-
rona ubicada a Vista Alegre continuaran donant servei 
a la ciutadania, oferint un servei de qualitat, des de la 
proximitat i la professionalitat.

De forma immediata, no hi ha una previsió d’afrontar 
cap inversió en infraestructures per part del Depar-
tament d’Interior, a causa de la situació econòmica i 
pressupostària; això no vol dir que no es contempli la 
construcció de dependències policials necessàries per 
abordar adequadament la seguretat ciutadana.

Pel que fa a la instal·lació de l’ascensor a l’OAC situada 
a l’edifici de Santa Caterina, s’està estudiant la viabilitat 
tècnica i arquitectònica.

Pel que fa als serveis de relacions amb la comunitat i 
de seguretat ciutadana, l’operativa determina, per la seva 
casuística i contacte amb els comandaments de l’ABP, 
que estiguin a l’edifici de Vista Alegre. En relació amb 
les denúncies per violència masclista, es poden interpo-
sar en qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà dels Mos-
sos d’Esquadra, així com en les dependències de Santa 
Caterina.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 11062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01015/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
la Jonquera (Alt Empordà)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-01015/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a afavo-
rir la internacionalització de l’activitat de les 
empreses d’enginyeria d’obra pública
Tram. 314-01055/09

Resposta del Govern
Reg. 11340 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01055/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes per a afavorir la internacionalit-
zació de l’activitat de les empreses d’enginyeria d’obra 
pública

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

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

ACC1Ó impulsa la internacionalització de les empreses 
catalanes a través de la prestació de serveis d’assessora-
ment i les acompanya en totes les fases de la internacio-
nalització, des de la iniciació i els primers contactes amb 
els mercats exteriors fins a la consolidació internacional.

En concret, per a la internacionalització de les empre-
ses d’enginyeria d’obra pública, s’estan prestant serveis 
específics en l’àmbit de la contractació pública internaci-
onal, que consisteixen principalment en l’assessorament 
a aquestes empreses per licitar en concursos públics a 
nivell internacional.

A través del programa d’iniciació a l’exportació, s’està 
donant suport a empreses del sector per ajudar-les en les 
seves primeres fases d’internacionalització. D’altra ban-
da, ACC1Ó està donant suport també a la implantació a 
l’exterior de filials d’empreses catalanes d’aquest sector.

Tanmateix, a través de la xarxa de Centres de Promo-
ció de Negocis (CPNs) d’ACC1Ó, s’està treballant amb 
empreses del sector als mercats de França, Estats Units, 
Brasil, Xile i Argentina, entre d’altres.

També podem destacar la col•laboració amb el Col•legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers, amb 
el qual ACC1Ó va organitzar una jornada el passat mes 
de febrer sobre les oportunitats que ofereix Brasil per a 
la implantació d’aquesta tipologia d’empreses. Addici-
onalment, s’està establint col•laboracions amb d’altres 
institucions, com és el cas de la participació al Pla Infra-
estructures Brasil, en el marc de les actuacions del Con-
sejo Interterritorial de Internacionalización, que té com 
a principal objectiu que les empreses d’enginyeria i del 
sector de la construcció puguin accedir a les oportunitats 
que ofereix aquest país.

Aquest sector ha estat dins de les línies d’actuació prio-
ritàries d’ACC1Ó al llarg dels darrers anys, i de cara als 
propers anys es mantindrà aquesta dinàmica, especial-
ment a països amb alt potencial de creixement d’Amèri-
ca Llatina, Orient Mitjà, l’àrea Mediterrània i la conca 
d’Àsia-Pacífic. Per donar a conèixer les oportunitats que 

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

Resposta del Govern
Reg. 11416 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01016/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11059 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01007/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11059 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01007/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts a les persones desocupades 
per a esdevenir treballadors autònoms
Tram. 314-01058/09

Resposta del Govern
Reg. 11341 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01056/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11342 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01059/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió de les subvencions per a la promoció de l’ocu-
pació autònoma per al 2010

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

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

El Govern no ha suprimit aquestes subvencions.

El que ha succeït és que la partida pressupostària de 
l’any 2010 destinada a aquestes subvencions es va esgo-
tar i en compliment de la normativa vigent les sol·licituds 
per a les quals no hi ha pressupost disponible s’han de 
resoldre negativament.

Barcelona, 13 d’abril de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

presenten aquests mercats, ACC1Ó està organitzant ses-
sions formatives, com per exemple la jornada organitza-
da recentment a Barcelona sobre les oportunitats de ne-
goci per al sector de la construcció sostenible a Singapur.

Barcelona, 13 d’abril de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la priorització de l’ajut a les persones 
desocupades per a iniciar un projecte em-
presarial
Tram. 314-01056/09

Resposta del Govern
Reg. 11341 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01056/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la priorització de l’ajut a les persones desocupades per a 
iniciar un projecte empresarial

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
de la pregunta NT 314-01056/09 a la 314-01058/09:

El Govern considera el suport a l’emprenedoria i el tre-
ball autònom com un pilar clau en l’estratègia de re-
cuperació del teixit econòmic del país. El nostre teixit 
productiu ha d’apostar per la innovació, el talent i la 
competitivitat i per aconseguir-ho ha de confiar en la ca-
pacitat creativa de les persones emprenedores.

Barcelona, 13 d’abril de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 11341 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01056/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions per a la promoció de 
l’ocupació autònoma que es podrien cobrir 
amb els ingressos que es perdran amb la 
supressió de l’impost de successions
Tram. 314-01062/09

Resposta del Govern
Reg. 11344 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01062/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma 
que es podrien cobrir amb els ingressos que es perdran 
amb la supressió de l’impost de successions

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

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

Les subvencions per a la Promoció de l’Ocupació Autò-
noma es financen amb recursos procedents de l’Estat a 
través de la Conferència Sectorial i per tant l’import des-
tinat no depèn dels ingressos tributaris que la Generalitat 
pugui obtenir per impostos propis o cedits.

Barcelona, 13 d’abril de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 11343 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01060/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11343 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01060/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
utilitat de les subvencions per a la promoció de l’ocupa-
ció autònoma per al 2010

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
a les preguntes NT 314-01060/09, 314-01061/09 i 314-
01063/09:

L’any 2009 es van atorgar 2.707 subvencions amb un 
import total de 10.807.177,39 euros d’euros. L’any 2010 
aquesta quantitat va pujar fins a les 3.246 subvencions 
per un import de 13.178.319,45 euros.

La Promoció d’Ocupació Autònoma és doncs una políti-
ca necessària, orientada a oferir recursos financers a les 
persones que tenen més dificultats per emprendre, però 
cal inserir-la en una estratègia més àmplia de suport a les 
empreses i les persones emprenedores.

En aquest sentit, quan parlem de polítiques business 
friendly ens referim, sens dubte, a ajuts i subvencions 
per a les persones emprenedores, però també a accions 
d’acompanyament i formació per a persones emprenedo-
res i també com dèiem, a facilitar l’activitat empresarial, 
eliminant aquelles barreres que impedeixen el bon des-
envolupament dels projectes.

Barcelona, 13 d’abril de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 11343 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01060/09.



3 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 64

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 81

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

Resposta del Govern
Reg. 11346 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01083/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la promoció de la presència de les empreses catalanes 
a la fira de materials de construcció The Big 5 Show de 
Dubai

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

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

La fira The Big five show està considerada el certamen 
promocional més important del sector a l’àrea del Golf 
Pèrsic. Malgrat l’alentiment que està patint aquest sector 
a destinacions com Dubai, segons dades dels organitza-
dors a la passada edició del 2010 van participar-hi més 
de 2.000 expositors.

Anteriorment, ACC1Ó ha donat suport a la participació 
d’algunes empreses catalanes a la fira a través del pro-
grama de visites a certàmens internacionals.

Així mateix, des del Centre de Promoció de Negocis 
(CPN) d’ACC1Ó a Dubai es visita anualment la fira, 
amb l’objectiu principal d’identificar oportunitats per a 
les empreses catalanes en general, i més concretament 
per a les del Club de Materials de Construcció. El Club, 
integrat fins a la data per quatre empreses catalanes del 
sector, és una iniciativa posada en marxa per ACC1Ó fa 
un any i té com a principal objectiu donar suport a em-
preses d’aquest sector per obrir o consolidar mercat a la 
zona del Golf Pèrsic.

Algunes de les empreses que estan presents a la plata-
forma empresarial del CPN de Dubai han participat en 
algunes edicions de la fira amb un estand propi.

De cara a l’edició del 2011, des d’ACC1Ó es planteja re-
forçar les iniciatives endegades fins a la data.

Barcelona, 13 d’abril de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament del Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de la Informació 
en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-01068/09

Resposta del Govern
Reg. 11345 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01068/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’en-
deutament del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació en data del 31 de desembre de 2010

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:

– L’endeutament del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació a 31 de desembre de 2010 és 
de 144.074.624,74 euros.

– Venciment d’aquest deute desglossat per anys:

• 2011: 19.739.119,38 euros

• 2012: 15.871.441,18 euros

• 2013: 14.708.454,21 euros

• 2014: 9.835.187,91 euros

• 2015: 9.474.218,11 euros

• 2016: 9.502.292,24 euros

• 2017: 9.530.933,01 euros

• 2018: 9.560.151,89 euros

• 2019: 9.589.960,53 euros

• 2020: 9.620.370,86 euros

• 2021: 9.651.394,96 euros

• 2022: 8.907.767,09 euros

• 2023: 8.083.333,37 euros

Barcelona, 13 d’abril de 2010

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació



3 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 64

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el retorn dels joves professionals qua-
lificats
Tram. 314-01088/09

Resposta del Govern
Reg. 11347 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01087/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11278 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00878/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01393/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat d’endeutament que preveu el Pla de reequilibri 
econòmic i financer de la Generalitat per al 2011

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Sergi de los Ríos i Martínez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, us comunico que aquesta pre-
gunta es respon conjuntament amb les preguntes amb nú-
mero de tramitació 314-01394/09 i 314-01395/09, amb la  
informació següent:

En la pàgina18 del document Plan de Reequilibrio 
Económico y Financiero, còpia del qual es va trametre 
el 25/02/11 al Parlament per estar a disposició de tots 
els grups parlamentaris, figura desglossada la previsió de 
necessitats d’endeutament estimada per a l’actual exer-
cici de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emigració de treballadors joves qua-
lificats
Tram. 314-01087/09

Resposta del Govern
Reg. 11347 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01087/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emigració de treballadors joves qualificats

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
de la pregunta NT 314-01087/09 i la 314-01088/09:

Els programes de Polítiques actives que s’implementen 
des del SOC s’adrecen al conjunt de persones que tenen 
reconegut el dret a treballar a Catalunya i compleixen amb  
les especificitats de cada programa. La seva finalitat és 
aconseguir que les persones que hi participin puguin 
qualificar-se i puguin tenir una orientació i informació 
professional per tal que les faciliti la integració al mercat 
laboral, en les millors condicions possibles.

Les polítiques actives que s’adrecen a persones treballa-
dores en situació d’atur, tenen com a requisit específic 
que aquestes es trobin inscrites a les oficines de Treball 
com a demandants d’ocupació i la seva demanda estigui 
en situació d’alta (DONO –Demandants d’ocupació no 
ocupats–).

D’aquesta manera, podem trobar persones entre els 16 i 
30 anys d’edat en els diferents programes de polítiques 
actives que es desenvolupen des del SOC, tot i que també 
existeixen uns programes determinats que s’adrecen al 
conjunt de població juvenil de Catalunya.

Pel que fa als joves qualificats, des del SOC es porta a ter-
me uns programes de Mobilitat internacional: foment de 
pràctiques a empreses a Europa, que s’emmarquen dins 
de les programes europeus Eurodissea i Leonardo da Vin-
ci. El pressupost per a aquests programes al 2010 ha estat 
de 374.091 euros, i han participat un total de 199 joves  
en aquestes experiències a diferents països europeus.

Barcelona, 13 d’abril de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els anys a què correspon l’origen del 
deute amb venciment el 2011 i el seu valor 
per anys
Tram. 314-01395/09

Resposta del Govern
Reg. 11263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01393/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el caràcter polític de la Direcció Ge-
neral de Pressupostos
Tram. 314-04142/09

Resposta del Govern
Reg. 11259 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-04142/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
caràcter polític de la Direcció General de Pressupostos

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

En el curs de la meva compareixença del 22 de febrer, 
i tal com es recull parcialment en la formulació de la 
pregunta, vaig exposar la motivació principal de l’en-
quadrament de la Direcció General de Pressupostos en 
la Secretaria d’Economia i Finances, atès que aquesta 
Direcció General ha de tenir un especial paper en l’es-
tabliment de les polítiques econòmiques i financeres de 
la Generalitat, que principalment s’estableixen des de la  
Secretaria d’Economia i Finances, com les correspo-
nents als àmbits d’Universitats i Recerca ho són des de 
la Secretaria d’Universitats. En tot cas, la Secretaria Ge-
neral desenvolupa les funcions que li són pròpies en la 
concreció i coordinació de la política general del Depar-
tament d’Economia i Coneixement, on s’enquadren les 
secretaries anteriorment esmentades.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pel que fa a les xifres de deute amb venciment dins del 
2011, aquestes figuren reflectides a la pàgina 17.

D’aquest import correspon a amortitzacions d’operacions 
a curt termini de la Generalitat 2.786,2 milions d’euros 
formalitzades durant l’any 2010 (262,4 milions d’euros en 
valors i 2.523,8 milions d’euros en préstecs) i 4.499,59 mi-
lions d’euros corresponen a operacions a llarg termini 
de la Generalitat formalitzades des de l’any 2001 fins a 
l’any 2010. En la taula adjunta s’inclou el detall per any 
de formalització de l’endeutament a llarg termini de la 
Generalitat que té venciment durant l’any 2011:

Any 2001 126.625.111,60

Any 2002  20.000.000,00

Any 2004  6.000.000,00

Any 2006 344.000.000,00

Any 2007 25.051.409,44

Any 2008 274.010.075,02

Any 2009 702.807.594,56

Any 2010 3.001.098.368,40

4.499.592.559,02

La resta de l’import (1.852,05 milions d’euros) corres-
pon a amortitzacions d’operacions d’endeutament de les 
entitats que pertanyen al sector administració pública de 
la Generalitat de Catalunya, 494,6 milions d’euros cor-
respon a amortitzacions d’operacions a curt termini for-
malitzades durant l’any 2010 i 1.357,45 milions d’euros 
corresponen a operacions a llarg termini formalitzades 
per aquestes entitats en els darrers anys.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 11263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01393/09.



3 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 64

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 84

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

El projecte de llei va ser aprovat pel Govern el passat  
4 d’abril, i ha de ser tramés properament al Parlament, 
per al seu tràmit. D’altra banda, tal i com ha estat avan-
çat també en seu parlamentària, és previst que el calen-
dari d’entrada en vigor sigui d’aplicació per a fets impo-
sables produïts a partir de l’1 de gener de 2011.

Barcelona, 12 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la política de tresoreria amb relació 
als pagaments de la Generalitat als proveï-
dors
Tram. 314-04149/09

Resposta del Govern
Reg. 11260 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-04149/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la política de tresoreria amb relació als pagaments de la 
Generalitat als proveïdors

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

El termini mitjà ponderat de pagament de les factures 
dels proveïdors durant l’any 2010 va ser de 79 dies. En 
aquests moments, s’estan mantenint aquests terminis pel 
que fa al 2011, si bé la previsió és reduir-los en funció 
de les disponibilitats de Tresoreria per a apropar-los als 
terminis que estableix la reforma de la Llei de Morositat.

Pel que fa als pagaments en concepte de transferència o 
de capital a empreses i institucions externes, és intenció 
millorar els actuals ritmes de pagament en la mesura que 
ho permeti el comportament dels mercats financers.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nomenament del secretari de Go-
vern com a vocal de la Junta de Govern de 
l’Institut Català de Finances
Tram. 314-04145/09

Resposta del Govern
Reg. 10717 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-04145/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nomenament del secretari de Govern com a vocal de la 
Junta de Govern de l’Institut Català de Finances

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

Que d’acord amb l’article 17 del Decret legislatiu 4/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’Institut Català de Finances (ICF), la seva Junta 
de Govern és integrada pel seu president o presidenta, els 
vocals que en són membres nats, i un nombre de vocals 
no inferior a 6 ni superior a 10.

Aquests vocals són designats pel Govern a proposta del 
conseller d’Economia i Coneixement. Aquesta propos-
ta es fa atenent el coneixement i experiència sobre els 
temes que s’aborden, com poden ser els relatius a equi-
paments i infraestructures, així com la idoneïtat que res-
pecte d’aquests poden tenir persones, bé pel seu perfil 
professional o bé per les funcions que desenvolupen o 
han desenvolupat en l’administració pública.

Barcelona, 11 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de la tramitació de la su-
pressió de l’impost de successions i dona-
cions
Tram. 314-04147/09

Resposta del Govern
Reg. 11195 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-04147/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de la tramitació de la supressió de l’impost de 
successions i donacions

Grup Parlamentari: GP SOC
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serà motiu d’estudi per a la seva eventual implementa-
ció i concreció per part dels departaments competents en 
cada àmbit, quan s’escaigui.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la liquidació de 335 milions d’euros 
per l’Administració de l’Estat en compliment 
del que estableix la disposició addicional 
tercera de l’Estatut, corresponent a l’exer-
cici del 2007
Tram. 314-05133/09

Resposta del Govern
Reg. 11256 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-05133/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la liquidació de 335 milions d’euros per l’Administració 
de l’Estat en compliment del que estableix la disposició 
addicional tercera de l’Estatut, corresponent a l’exercici 
del 2007

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 comunico que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb la pregunta amb 
número de tramitació 314-05134/09, amb la informació 
següent:

Tal com estableix el conveni de 20 de desembre de 2010, 
l’Administració General de l’Estat ha fet efectiva a la 
Generalitat l’aportació de 335 MEUR de la liquidació 
de 2007 en compliment de la disposició addicional de 
l’EAC.

D’altra banda, i tal com estableix el conveni de 23 de 
desembre de 2010, l’Administració General de l’Estat ha 
fet efectiva a la Generalitat l’aportació de 50 MEUR es-
tablerta en dit conveni.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions de diversos alts càr-
recs amb relació a les caixes d’estalvi
Tram. 314-04150/09

Resposta del Govern
Reg. 11261 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-04150/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions de diversos alts càrrecs amb relació a les 
caixes d’estalvi

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

La intervenció del President, a què es refereix la pregun-
ta, constituïa la resposta a una pregunta oral que li havia 
estat formulada, en la qual es va assenyalar tant el que és 
un objectiu del Govern, que Catalunya tingui una capita-
litat en l’àmbit financer amb seus de primer nivell, com 
a remarcar el caràcter de discreció que cal mantenir du-
rant aquest procés, tal com jo mateix vaig expressar amb 
altres termes, però en aquest mateix sentit, en la meva 
intervenció el dia 22 de febrer davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost.

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fórmula de la col·laboració privada 
per a la provisió de béns i serveis públics
Tram. 314-04152/09

Resposta del Govern
Reg. 11262 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-04152/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fórmula de la col·laboració privada per a la provisió de 
béns i serveis públics

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

El detall o concreció de fórmules de col·laboració i siner-
gies per a la provisió de béns i serveis, altres que els que 
actualment ja existeixen entre els sectors públic i privat, 
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– Comissió assessora per a l’establiment de fórmules re-
latives a la distribució dels recursos econòmics del siste-
ma sanitari de Catalunya

– Comitè de valoració de les sol·licituds d’integració dels 
centres hospitalaris a la XHUP

Per altra banda i desprès d’haver dut a terme la reducció 
departamental (fase1), la reducció de personal eventual 
(fase 2) i la simplificació de centres directius (fase 3) i 
d’estructures orgàniques (fase 4), des del Departament 
de Salut s’està treballant en la fase 5 del pla del Govern, 
dirigida a revisar l’organització del sector públic vin-
culat en ordre a assolir una major eficiència. En aquest 
sentit, ja s’estan aplicant mesures de racionalització del 
model de governança dels organismes del sector públic 
mitjançant la reducció del nombre de representants en 
els òrgans col·legiats de govern i la racionalització dels 
òrgans unipersonals de direcció i govern i està previst 
que en el curs del proper trimestre es presenti el pla de 
racionalització del sector públic de Salut vinculat a la 
Generalitat de Catalunya, que contindrà propostes de re-
ducció del nombre d’ens i organismes vinculats.

Barcelona, 12 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprimament de les estructures direc-
tives del Departament de Salut
Tram. 314-05258/09

Resposta del Govern
Reg. 11193 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-05258/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprimament de les estructures directives del Departa-
ment de Salut

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 del següent:

L’aprimament de les estructures directives del Departa-
ment de Salut es va iniciar amb el Decret 37/2011, de 
4 de gener, de reestructuració del Departament de Sa-
lut (DOGC 5791, de 07.01.2011), atès que es va procedir 
a la fusió de la Direcció General de Recursos Sanitaris 
amb la Direcció General de Planificació i Avaluació, per 
constituir la Direcció General de Regulació, Planificació 
i Recursos Sanitaris, que amb el decret de reestructura-
ció del Departament de Salut que està en tràmit, passarà 
a denominar-se Direcció General d’Ordenació, Planifi-
cació i Recerca Sanitàries.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la liquidació de 50 milions d’euros per 
l’Administració de l’Estat per al finançament 
d’inversions, de conformitat amb la dispo-
sició addicional tercera de l’Estatut, corres-
ponent a l’exercici del 2010
Tram. 314-05134/09

Resposta del Govern
Reg. 11256 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-05133/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió d’òrgans col·legiats d’en-
titats adscrites del Departament de Salut
Tram. 314-05257/09

Resposta del Govern
Reg. 11192 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-05257/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió d’òrgans col·legiats d’entitats adscrites del De-
partament de Salut

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 del següent:

En la línia de foment de la simplificació administrativa i 
davant la constatació de la proliferació normativa que ha 
tingut lloc en el decurs del temps en l’ordenament jurídic 
administratiu català, on es detecta fins i tot la superposi-
ció de normes, el Departament té en procés d’elaboració 
un projecte de decret pel qual es deroguen diverses dis-
posicions reglamentàries, referides a matèries de la seva 
competència que comportarà la supressió dels òrgans col-
legiats següents:

– Comissió de desplegament operatiu del Llibre blanc de 
les Professions Sanitàries

– Consell assessor de Qualitat Assistencial

– Consell assessor d’Infermeria

– Comissió assessora sobre l’atenció a la insuficiència 
renal crònica

– Comissió assessora de les mútues d’accidents de tre-
ball i malalties professionals de la Seguretat Social a 
Catalunya

– Consell assessor d’Immigració i Cooperació del Pla 
director d’Immigració i Cooperació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció d’alts càrrecs al Departa-
ment de Salut
Tram. 314-05260/09

Resposta del Govern
Reg. 11194 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-05260/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció d’alts càrrecs al Departament de Salut

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 del següent:

En el marc de les prioritats fixades pel Govern en l’ini-
ci de la present legislatura, el passat dia 2 de març el 
conseller de Salut va presentar el pla de mesures urgents 
per a la sostenibilitat del sistema sanitari 2011. Aquest 
pla s’orienta a adaptar la despesa sanitària al volum de 
recursos disponibles, tot reordenant i racionalitzant els 
serveis sanitaris sense suprimir prestacions, i s’estruc-
tura en cinc àmbits d’actuació, el primer dels quals és 
el de la simplificació administrativa. En aquest capítol, 
el conseller de Salut es va comprometre a aplicar un pla 
d’austeritat en les despeses d’administració, amb una re-
ducció d’alts càrrecs i comandaments, l’aprimament de 
les estructures directives, la reducció d’òrgans col·legiats 
i d’entitats adscrites.

La primera mesura concreta que s’ha adoptat amb l’ob-
jectiu de donar compliment a aquests compromisos, ha 
estat l’elaboració del projecte de decret de reestructura-
ció del Departament de Salut, que en aquests moments 
està en tràmit d’audiència interdepartamental i s’ha tras-
lladat als òrgans que l’han d’informar preceptivament –
Secretaria d’Administració i Funció Pública i Departa-
ment d’Economia i Coneixement–, en el qual es preveu 
una reducció del 28% de l’estructura orgànica i organit-
zativa del departament i dels organismes adscrits que hi 
havia amb el govern anterior. Amb aquesta simplificació 
administrativa es passa d’una organització prèvia, basa-
da en l’existència de 209 òrgans actius, àrees funcionals, 
plans, programes i oficines a un nou model organitzatiu 
que, sense veure reduïdes les seves atribucions, es confi-
gura mitjançant 149 llocs estructurals, la qual cosa supo-
sa la reducció efectiva de 48 llocs de comandament i la 
supressió real de 60 òrgans i/o àrees funcionals.

Pel que fa al nombre d’alts càrrecs que estan al capda-
vant de les unitats directives del Departament, cal dir 
que amb el Decret 37/2011, de 4 de gener, de reestruc-
turació del Departament de Salut (DOGC 5791, de 
07.01.2011), es va dur a terme una primera reducció del 
vèrtex directiu, en fusionar la Direcció General de Re-
cursos Sanitaris amb la Direcció General de Planifica-
ció i Avaluació, per donar lloc a un nou centre directiu 
que amb el nou decret, passarà a denominar-se Direcció 
General d’Ordenació, Planificació i Recerca Sanitàries. 

Aquesta iniciativa ja ha suposat la reducció d’un 8% 
dels alts càrrecs del Departament i tindrà continuïtat en 
la propera aprovació dels Estatuts de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i els estatuts de l’Agència de Quali-
tat i Desenvolupament Professional en Salut1, atès que la 
constitució d’ambdues agències comportarà la supressió 
de la Direcció General de Salut Pública, l’Agència de Se-
guretat Alimentària, l’Agència de Protecció de la Salut i 
l’Institut d’Estudis de la Salut, de manera que –tal i com 
es posa de manifest en els organigrames adjunts–, quan 
s’hagi conclòs aquesta fase, s’haurà procedit a la supres-
sió de tres entitats autònomes adscrites i a una reducció 
del 33% en el nombre d’alts càrrecs que hi havia al depar-
tament de Salut abans de l’arribada del nou Govern. La 
implementació de les mesures que s’acaben de descriure 
comportaran una nova redistribució de competències en-
tre els centres directius resultants. En aquest sentit, la 
posada en funcionament de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya farà possible la concentració de totes les acti-
vitats de prestació finalista de serveis en aquest camp en 
un únic organisme, mentre que la definició i planificació 
d’aquesta política pública se situarà sota la responsabi-
litat de la Secretaria de Coordinació Estratègica i Salut 
Pública. Igualment, aquesta Secretaria sectorial serà la 
responsable de totes les funcions d’autoritat pública rela-
cionades amb les professions.

En la mateixa línia cal entendre la proposta de simplifi-
cació de les estructures directives en l’àmbit territorial 
prevista en el projecte de decret de reestructuració del 
Departament, consistent en la fusió en un mateix òrgan 
de les representacions territorials del departament i les 
gerències territorials del Servei Català de la Salut en 
cada demarcació territorial.

En paral·lel a les iniciatives que s’acaben de descriure 
escau informar que s’han impulsat mesures addicionals 
de simplificació dirigides a reduir les responsabilitats di-
rectives del vèrtex directiu del Departament, que també 
comporten un estalvi. Ens referim a l’acumulació de fun-
cions de representació territorial sota la titularitat d’una 
mateixa persona, la qual cosa ha succeït amb les gerèn-
cies territorials del Servei Català de la Salut a Lleida i a 
l’Alt Pirineu i Aran i amb les direccions territorials de 
l’Agència de Protecció de la Salut en les mateixes demar-
cacions territorials.

Barcelona, 12 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

1) El DS està impulsant una modificació del Decret llei 4/2010, de  
3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura 
del sector públic de la Generalitat, pel que fa a l’Agència de Quali-
tat i Desenvolupament Professional en Salut, que afectaria al nom de 
l’entitat. De prosperar aquesta proposta, l’Agència passaria a denomi-
nar-se Agència d’Informació, Avaluació i Desenvolupament en Salut.



3 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 64

2.25.10. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANvI O DECAïMENT 88

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

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

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

Retirada

Retirada: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista.

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Retirada

Retirada: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista.

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

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

Retirada

Retirada: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista.

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

Aquesta iniciativa ha suposat la reducció d’un 8% dels 
alts càrrecs del Departament.

Sense perjudici de l’estalvi que suposa la supressió dels alts  
càrrecs suara esmentats, les baixes i les altes dels altres càr-
recs de comandament afectats per la reestructuració i, per 
tant, el cost de l’estructura resultant de l’entrada en vigor 
del nou decret generen un estalvi de 2.350.010,07 euros.

Barcelona, 12 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges i infermers del 
centre d’atenció primària de Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès)
Tram. 314-06066/09

Resposta del Govern
Reg. 11417 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06066/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i infermers del centre d’atenció pri-
mària de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

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

En primer lloc, el nombre de metges amb què compta-
va el CAP Vilafranca el 30 de novembre de 2010 era: 
18 metges de família, 1 metge de contingent, 1 metge 
de corretorns i 1 director d’Equips d’Atenció Primària 
(EAP). A data 13 d’abril de 2011, el mateix centre comp-
ta amb: 19 metges de família, 1 metge de contingent,  
1 metge de corretorns i 1 director d’Equips d’Atenció 
Primària (EAP).

En segon lloc, el nombre d’infermeres amb què comp-
tava el CAP Vilafranca el 30 de novembre de 2010 era: 
18 diplomades d’infermeria, 3 auxiliars d’infermeria i  
1 adjunta d’infermeria. A data 13 d’abril de 2011, el ma-
teix centre compta amb: 19 diplomades d’infermeria i  
3 auxiliars. La nova infermera que hi ha actualment està 
contractada temporalment en espera que es resolgui el 
concurs d’adjunta.

Per acabar, el Govern de la Generalitat no té previst su-
primir cap servei en el CAP Vilafranca del Penedès.

Barcelona, 15 d’abril 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 els protocols d’actuació per 
a afrontar els acomiadaments, les desloca-
litzacions i les desinversions
Tram. 311-00448/09

Anunci
Montserrat Capdevila Tatché, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8892 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 14.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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: 

– Quins són els protocols d’actuació previstos pel Go-
vern per tal de fer front al successius anuncis d’aquestes 
característiques que es produeixen actualment a Catalu-
nya i per tal d’evitar o pal·liar els acomiadament, les de-
localitzacions i les desinversions anunciades?

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC

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

Retirada

Retirada: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari So-
cialista.

Sessió núm. 4 de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
tinguda el dia 27.04.2011 (DSPC-C 65).

Fascicle tercer
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– Quan estarà construït el nou institut de Viladecans per 
al qual hi ha compromisos d’inversió establerts? Quan 
entrarà en funcionament?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els cicles formatius a Vilade-
cans (Baix Llobregat)
Tram. 311-00491/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11308 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 28.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent al Govern sobre els cicles 
formatius a Vialdecans, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quins nous cicles formatius hi ha previst implementar 
a Viladecans? Quan entraran en funcionament?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’Escola Mediterrània de Vi-
ladecans (Baix Llobregat)
Tram. 311-00492/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11309 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 28.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent al Govern sobre l’escola 
Mediterrània de Viladecans, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la creació d’una secció 
d’institut de dues línies a Torrelles de Llo-
bregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-00489/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11306 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 28.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent al Govern sobre una Secció 
d’Educació Secundària a Torrelles de Llobregat, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la previsió de creació d’una Secció d’Educació 
Secundària (SES) de dues línies a Torrelles de Llobregat als 
espais de l’escola de Can Coll per al curs 2011-2012, previs-
ta en la planificació educativa del curs 2011-2012? Quina 
plantilla docent i no docent s’hi assignarà?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nou institut de Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 311-00490/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11307 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 28.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent al Govern sobre el nou ins-
titut de Viladecans, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 
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escola a Viladecans, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quina previsió d’instituts escola hi ha a Viladecans? 
Les escoles Mediterrània i Viladecans IV seran instituts 
escola?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la construcció de l’edifici 
definitiu de la Secció d’Institut de Torrelles 
de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-00495/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11312 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 28.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent al Govern sobre la Secció 
d’Educació Secundària de Torrelles de Llobregat, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la previsió de construcció d’un edifici defini-
tiu per a la Secció d’Educació Secundària (SES) a Tor-
relles de Llobregat en els terrenys a disposició del De-
partament?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

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

– Quan estarà construïda l’escola Mediterrània de Vila-
decans? Quan entrarà en funcionament?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’Escola Viladecans IV, de 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 311-00493/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11310 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 28.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent al Govern sobre l’escola Vi-
ladecans IV de Viladecans, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quan estarà construïda l’escola Viladecans IV de Vila-
decans? Quan entrarà en funcionament?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els instituts escola previstos 
a Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 311-00494/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11311 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 28.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent al Govern sobre els instituts 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el coneixement d’un Pla tu-
risme litoral segle xxi de l’Estat
Tram. 311-00498/09

Anunci
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11392 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Sergi de los Ríos i Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent al Govern per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Coneix el Govern l’existència d’un «Plan Turismo Li-
toral siglo XXI»?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la participació en l’elabora-
ció del Pla turisme litoral segle xxi de l’Estat
Tram. 311-00499/09

Anunci
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11393 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Sergi de los Ríos i Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent al Govern per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Ha participat l’actual govern català en la confecció del 
«Plan Turismo siglo XXI»?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’elaboració d’una llei estatal 
de turisme
Tram. 311-00496/09

Anunci
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11390 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Sergi de los Ríos i Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent al Govern per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Coneix el Govern l’existència de treballs per elaborar 
una futura llei estatal de turisme?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el posicionament davant 
l’elaboració d’una llei estatal de turisme
Tram. 311-00497/09

Anunci
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11391 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Sergi de los Ríos i Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent al Govern per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin posicionament té el govern sobre la possibilitat 
d’una futura llei estatal de turisme?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Sergi de los Ríos i Martínez
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’efectivitat del Decret 
164/2010, de regulació dels habitatges d’ús 
turístic
Tram. 311-00502/09

Anunci
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11378 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Sergi de los Ríos i Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent al Govern per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Considera el Conseller que el decret 164/2010, de 9 de 
novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic aju-
da a regular la indefinició legal i la manca de regulació 
d’aquest tipus d’habitatges d’us turístics?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la voluntat de modificar el 
Decret 164/2010, de regulació dels habitat-
ges d’ús turístic
Tram. 311-00503/09

Anunci
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11379 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Sergi de los Ríos i Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent al Govern per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Té el Departament la voluntat de modificar el decret 
164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges 
d’ús turístic?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la signatura del Pla turisme 
litoral segle xxi de l’Estat
Tram. 311-00500/09

Anunci
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11394 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Sergi de los Ríos i Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent al Govern per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– L’actual govern català ha signat o ha donat el vist-i-
plau al «Plan turismo siglo XXI»? I en cas afirmatiu, 
En què consisteix aquest Pla? Quins objectius, mesures 
i dotació pressupostària té? Quins efectes té respecte a 
la planificació de la política turística de la Generalitat?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el Decret 164/2010, de regu-
lació dels habitatges d’ús turístic
Tram. 311-00501/09

Anunci
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11377 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Sergi de los Ríos i Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent al Govern per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina valoració fa el Conseller del Decret 164/2010, 
de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús tu-
rístic?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Sergi de los Ríos i Martínez
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a trobar un 
inversor que garanteixi la continuïtat de Ca-
caolat
Tram. 311-00506/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 11596 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 27.04.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta al Govern per tal que li sigui 
contestada oralment en Comissió d’Empresa i Ocupació: 

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

– Quines accions i contactes ha dut a terme el Govern 
de la Generalitat amb grups empresarials per tal de tro-
bar un inversor que garanteixi la continuïtat de l’empresa 
Cacaolat?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el concurs de creditors de 
Cacaolat
Tram. 311-00507/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 11597 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 27.04.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta al Govern per tal que li 
sigui contestada oralment en la Comissió d’Empresa i 
Ocupació: 

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

– Quin és el capteniment del govern respecte a la situa-
ció de concurs de creditors de l’empresa Cacaolat?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la modificació del Decret 
164/2010, de regulació dels habitatges d’ús 
turístic
Tram. 311-00504/09

Anunci
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11380 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Sergi de los Ríos i Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent al Govern per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Amb quin sentit pensa modificar el decret 164/2010, de 
9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’ajudar finance-
rament Cacaolat
Tram. 311-00505/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 11595 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 27.04.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta al Govern per tal que li sigui 
contestada oralment en Comissió d’Empresa i Ocupació: 

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

– Té previst el Govern ajudar financerament a l’empresa 
Cacaolat com ho ha fet amb altres empreses catalanes, 
per tal que pugui mantenir la seva activitat productiva i 
comercialitzadora?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC
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senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

El passat mes de gener, el Portaveu del Govern anun-
ciava que el President de la Generalitat havia instruït els 
seus consellers a estudiar a fons si continuar amb Renfe 
o bé buscar alternatives com a operador de Rodalies a 
partir de l’any 2012.

El passat 6 d’abril, el Secretari de Territori i Mobilitat 
afirmava en un mitjà de comunicació que la idea és do-
nar l’oportunitat a Renfe de continuar operant el servei 
de rodalia.

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

– Ha buscat el Govern alternatives, tal i com demanava 
el President de la Generalitat? En cas afirmatiu, quines?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acceptació d’alternatives a l’opera-
dor del servei ferroviari de rodalia
Tram. 314-06672/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 10077 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 passat mes de gener, el Portaveu del Govern anunci-
ava que el President de la Generalitat havia instruït els 
seus consellers a estudiar a fons si continuar amb Renfe 
o bé buscar alternatives com a operador de Rodalies a 
partir de l’any 2012.

El passat 6 d’abril, el Secretari de Territori i Mobilitat 
afirmava en un mitjà de comunicació que la idea és do-
nar l’oportunitat a Renfe de continuar operant el servei 
de rodalia.

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

– En el cas que el Govern hagi estudiat d’altres alternati-
ves, per quin motiu no s’han acceptat?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no canviar l’operador 
del servei ferroviari de rodalia
Tram. 314-06670/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 10075 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 passat mes de gener, el Portaveu del Govern anun-
ciava que el President de la Generalitat havia instruït els 
seus consellers a estudiar a fons si continuar amb Renfe 
o bé buscar alternatives com a operador de Rodalies a 
partir de l’any 2012.

El passat 6 d’abril, el Secretari de Territori i Mobilitat 
afirmava en un mitjà de comunicació que la idea és do-
nar l’oportunitat a Renfe de continuar operant el servei 
de rodalia.

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

– Quins canvis s’han produït en aquests 3 mesos perquè 
el Govern ja no es plantegi canviar d’operador a Roda-
lies?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recerca d’alternatives a l’operador 
del servei ferroviari de rodalia
Tram. 314-06671/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 10076 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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-
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és que en quatre anys la taxa d’atur a Catalunya es situï 
entre el 10% i el 12%.

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

– Aquestes manifestacions del President certifiquen la 
seva renuncia al compliment del seu compromís electo-
ral de reduir la taxa d’atur a la meitat?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges afectats per les vibraci-
ons i les detonacions de les obres de la C-15 
entre Canyelles i Vilanova i la Geltrú
Tram. 314-06675/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10084 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants habitatges han estat afectats per les vibracions 
i les detonacions de les obres a la C-15 en el tram de 
Canyelles a Vilanova i la Geltrú, que han provocat es-
querdes en habitatges i en l’urbanització dels barris de 
les Palmeres, Califòrnia, Vora Sitges i nucli urbà de Ca-
nyelles?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació d’alternatives a l’operador 
del servei ferroviari de rodalia
Tram. 314-06673/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 10078 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 passat mes de gener, el Portaveu del Govern anunci-
ava que el President de la Generalitat havia instruït els 
seus consellers a estudiar a fons si continuar amb Renfe 
o bé buscar alternatives com a operador de Rodalies a 
partir de l’any 2012.

El passat 6 d’abril, el Secretari de Territori i Mobilitat 
afirmava en un mitjà de comunicació que la idea és do-
nar l’oportunitat a Renfe de continuar operant el servei 
de rodalia.

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

– Considera el Govern que aquesta tres mesos són sufi-
cients per haver avaluat d’altres alternatives com a ope-
radors del servei de rodalia?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís electoral de reduir la ta-
xa de desocupació a la meitat
Tram. 314-06674/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 10079 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, 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.

El President de la Generalitat ha admès que en la con-
cessió de subvencions el Govern haurà d’optar també per 
l’austeritat, ja que una de les seves principals prioritats 
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de les Palmeres, Califòrnia, Vora Sitges i nucli urbà de 
Canyelles?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el balanç del curs 2009-2010 al Centre 
de Normalització Lingüística de Girona
Tram. 314-06678/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10099 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent sobre el Centre de 
Normalització Lingüística de Girona, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el balanç del curs anterior, en cadas-
cun dels nivells, tant en allò que fa referència als cursos 
oferts com d’alumnat inscrit i el que ha finalitzat els cur-
sos en l’àmbit del Centre de Normalització Lingüística 
de Girona?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

El diputat Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha formulat exac-
tament la mateixa pregunta al Govern a respondre per 
escrit per a diversos centres de normalització lingüística. 
Tot seguit s’indiquen els centres amb el número de trami-
tació i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011)

Tram. Reg. Centre de Normalització Lingüística

314-06688/09 10109 Osona

314-06698/09 10119 Badalona i Sant Adrià

314-06708/09 10129 Barcelona

314-06718/09 10139 Ca n’Ametller

314-06728/09 10149 Cornellà de Llobregat

314-06738/09 10159 L’Alt Penedès i el Garraf

314-06748/09 10169 Àrea de Reus Miquel Ventura

314-06758/09 10179 L’Hospitalet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les visites d’ofici per a conèixer els 
efectes de les detonacions de les obres de 
la C-15 entre Canyelles i Vilanova i la Geltrú
Tram. 314-06676/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10085 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– S’han fet visites d’ofici habitatge per habitatge en els 
barris de les Palmeres, Califòrnia, Vora Sitges i nucli 
urbà de Canyelles per saber l’abast dels efectes de les de-
tonacions de les obres a la C-15 en el tram de Canyelles 
a Vilanova i la Geltrú?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els peritatges d’ofici fets per Draga-
dos i GISA als habitatges afectats per les vi-
bracions i les detonacions de les obres de 
la C-15 entre Canyelles i Vilanova i la Geltrú
Tram. 314-06677/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10086 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants peritatges han estat demanats o fets d’ofici per 
Dragados i per GISA en els habitatges afectats per les 
vibracions i les detonacions de les obres a la C-15 en el 
tram de Canyelles a Vilanova i la Geltrú, que han provo-
cat esquerdes en habitatges i en l’urbanització dels barris 
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tació i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011)

Tram. Reg. Centre de Normalització Lingüística

314-06689/09 10110 Osona

314-06699/09 10120 Badalona i Sant Adrià

314-06709/09 10130 Barcelona

314-06719/09 10140 Ca n’Ametller

314-06729/09 10150 Cornellà de Llobregat

314-06739/09 10160 L’Alt Penedès i el Garraf

314-06749/09 10170 Àrea de Reus Miquel Ventura

314-06759/09 10180 L’Hospitalet

314-06769/09 10190 Terres de l’Ebre

314-06779/09 10200 Lleida

314-06789/09 10210 Sabadell

314-06799/09 10220 Tarragona

314-06809/09 10230 Terrassa i Rubí

314-06819/09 10240 Maresme

314-06829/09 10250 Vallès Oriental

314-06839/09 10260 El Prat de Llobregat

314-06849/09 10270 Eramprunyà

314-06859/09 10280 Heura

314-06869/09 10290 Montserrat

314-06879/09 10300 Roses

314-06889/09 10310 Vallès Occidental 3

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’alumnes nascuts a 
l’estranger, comunitaris i extracomunitaris, 
que han finalitzat els cursos al Centre de 
Normalització Lingüística de Girona
Tram. 314-06680/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10101 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent sobre el Centre de 
Normalització Lingüística de Girona, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin percentatge d’alumnes nascuts a l’estranger han 
finalitzat els cursos en l’àmbit del Centre de Normalitza-

Tram. Reg. Centre de Normalització Lingüística

314-06768/09 10189 Terres de l’Ebre

314-06778/09 10199 Lleida

314-06788/09 10209 Sabadell

314-06798/09 10219 Tarragona

314-06808/09 10229 Terrassa i Rubí

314-06818/09 10239 Maresme

314-06828/09 10249 Vallès Oriental

314-06838/09 10259 El Prat de Llobregat

314-06848/09 10269 Eramprunyà

314-06858/09 10279 Heura

314-06868/09 10289 Montserrat

314-06878/09 10299 Roses

314-06888/09 10309 Vallès Occidental 3

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes nascuts a l’es-
tranger, comunitaris i extracomunitaris, que 
han participat en els cursos del Centre de 
Normalització Lingüística de Girona
Tram. 314-06679/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10100 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent sobre el Centre de 
Normalització Lingüística de Girona, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quants alumnes nascuts a l’estranger han participat en 
els cursos del Centre de Normalització Lingüística de 
Girona, diferenciant entre comunitària i extracomunità-
ria i per nivells? Quin percentatge representen del total 
d’alumnat?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

El diputat Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha formulat exac-
tament la mateixa pregunta al Govern a respondre per 
escrit per a diversos centres de normalització lingüística. 
Tot seguit s’indiquen els centres amb el número de trami-
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que no van tenir 
plaça al Centre de Normalització Lingüística 
de Girona el curs 2009-2010
Tram. 314-06681/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10102 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent sobre el Centre de 
Normalització Lingüística de Girona, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina demanda d’alumnat va restar sense cobrir en el 
passat curs en l’àmbit del Centre de Normalització Lin-
güística de Girona, per nivells?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

El diputat Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha formulat exac-
tament la mateixa pregunta al Govern a respondre per 
escrit per a diversos centres de normalització lingüística. 
Tot seguit s’indiquen els centres amb el número de trami-
tació i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011)

Tram. Reg. Centre de Normalització Lingüística

314-06691/09 10112 Osona

314-06701/09 10122 Badalona i Sant Adrià

314-06711/09 10132 Barcelona

314-06721/09 10142 Ca n’Ametller

314-06731/09 10152 Cornellà de Llobregat

314-06741/09 10162 L’Alt Penedès i el Garraf

314-06751/09 10172 Àrea de Reus Miquel Ventura

314-06761/09 10182 L’Hospitalet

314-06771/09 10192 Terres de l’Ebre

314-06781/09 10202 Lleida

314-06791/09 10212 Sabadell

314-06801/09 10222 Tarragona

314-06811/09 10232 Terrassa i Rubí

314-06821/09 10242 Maresme

314-06831/09 10252 Vallès Oriental

314-06841/09 10262 El Prat de Llobregat

314-06851/09 10272 Eramprunyà

ció Lingüística de Girona, diferenciant entre comunità-
ria i extracomunitària i per nivells?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

El diputat Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha formulat exac-
tament la mateixa pregunta al Govern a respondre per 
escrit per a diversos centres de normalització lingüística. 
Tot seguit s’indiquen els centres amb el número de trami-
tació i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011)

Tram. Reg. Centre de Normalització Lingüística 

314-06690/09 10111 Osona

314-06700/09 10121 Badalona i Sant Adrià

314-06710/09 10131 Barcelona

314-06720/09 10141 Ca n’Ametller

314-06730/09 10151 Cornellà de Llobregat

314-06740/09 10161 L’Alt Penedès i el Garraf

314-06750/09 10171 Àrea de Reus Miquel Ventura

314-06760/09 10181 L’Hospitalet

314-06770/09 10191 les Terres de l’Ebre

314-06780/09 10201 Lleida

314-06790/09 10211 Sabadell

314-06800/09 10221 Tarragona

314-06810/09 10231 Terrassa i Rubí

314-06820/09 10241 Maresme

314-06830/09 10251 Vallès Oriental

314-06840/09 10261 El Prat de Llobregat

314-06850/09 10271 Eramprunyà

314-06860/09 10281 Heura

314-06870/09 10291 Montserrat

314-06880/09 10301 Roses

314-06890/09 10311 Vallès Occidental 3
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Tram. Reg. Centre de Normalització Lingüística

314-06752/09 10173 Àrea de Reus Miquel Ventura

314-06762/09 10183 L’Hospitalet

314-06772/09 10193 Terres de l’Ebre

314-06782/09 10203 Lleida

314-06792/09 10213 Sabadell

314-06802/09 10223 Tarragona

314-06812/09 10233 Terrassa i Rubí

314-06822/09 10243 Maresme

314-06832/09 10253 Vallès Oriental

314-06842/09 10263 El Prat de Llobregat

314-06852/09 10273 Eramprunyà

314-06862/09 10283 Heura

314-06872/09 10293 Montserrat

314-06882/09 10303 Roses

314-06892/09 10313 Vallès Occidental 3

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció a la demanda de la pobla-
ció nouvinguda pel Centre de Normalització 
Lingüística de Girona
Tram. 314-06683/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10104 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent sobre el Centre de 
Normalització Lingüística de Girona, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– De quina forma s’atendrà, específicament, la demanda 
de la població nouvinguda per part del Centre de Nor-
malització Lingüística de Girona?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

El diputat Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha formulat exac-
tament la mateixa pregunta al Govern a respondre per 
escrit per a diversos centres de normalització lingüística. 
Tot seguit s’indiquen els centres amb el número de trami-
tació i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011)

Tram. Reg. Centre de Normalització Lingüística

314-06861/09 10282 Heura

314-06871/09 10292 Montserrat

314-06881/09 10302 Roses

314-06891/09 10312 Vallès Occidental 3

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de cursos de català que 
oferirà el Centre de Normalització Lingüísti-
ca de Girona el curs 2011-2012
Tram. 314-06682/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10103 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent sobre el Centre de 
Normalització Lingüística de Girona, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quants cursos de català s’oferiran durant el curs vi-
nent per part del Centre de Normalització Lingüística de 
Girona, per nivells? Quina és la diferència respecte dels 
cursos fets el curs anterior?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

El diputat Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha formulat exac-
tament la mateixa pregunta al Govern a respondre per 
escrit per a diversos centres de normalització lingüística. 
Tot seguit s’indiquen els centres amb el número de trami-
tació i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011)

Tram. Reg. Centre de Normalització Lingüística

314-06692/09 10113 Osona

314-06702/09 10123 Badalona i Sant Adrià

314-06712/09 10133 Barcelona

314-06722/09 10143 Ca n’Ametller

314-06732/09 10153 Cornellà de Llobregat

314-06742/09 10163 L’Alt Penedès i el Garraf
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El diputat Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha formulat exac-
tament la mateixa pregunta al Govern a respondre per 
escrit per a diversos centres de normalització lingüística. 
Tot seguit s’indiquen els centres amb el número de trami-
tació i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011)

Tram. Reg. Centre de Normalització Lingüística

314-06694/09 10115 Osona

314-06704/09 10125 Badalona i Sant Adrià

314-06714/09 10135 Barcelona

314-06724/09 10145 Ca n’Ametller

314-06734/09 10155 Cornellà de Llobregat

314-06744/09 10165 L’Alt Penedès i el Garraf

314-06754/09 10175 Àrea de Reus Miquel Ventura

314-06764/09 10185 L’Hospitalet

314-06774/09 10195 Terres de l’Ebre

314-06784/09 10205 Lleida

314-06794/09 10215 Sabadell

314-06804/09 10225 Tarragona

314-06814/09 10235 Terrassa i Rubí

314-06824/09 10245 Maresme

314-06834/09 10255 Vallès Oriental

314-06844/09 10265 El Prat de Llobregat

314-06854/09 10275 Eramprunyà

314-06864/09 10285 Heura

314-06874/09 10295 Montserrat

314-06884/09 10305 Roses

314-06894/09 10315 Vallès Occidental 3

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el professorat del Centre de Norma-
lització Lingüística de Girona dedicat a im-
partir cursos d’acollida lingüística i de nivell 
bàsic el curs 2011-2012
Tram. 314-06685/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10106 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent sobre el Centre de 
Normalització Lingüística de Girona, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Tram. Reg. Centre de Normalització Lingüística

314-06693/09 10114 Osona

314-06703/09 10124 Badalona i Sant Adrià

314-06713/09 10134 Barcelona

314-06723/09 10144 Ca n’Ametller

314-06733/09 10154 Cornellà de Llobregat

314-06743/09 10164 L’Alt Penedès i el Garraf

314-06753/09 10174 Àrea de Reus Miquel Ventura

314-06763/09 10184 L’Hospitalet

314-06773/09 10194 Terres de l’Ebre

314-06783/09 10204 Lleida

314-06793/09 10214 Sabadell

314-06803/09 10224 Tarragona

314-06813/09 10234 Terrassa i Rubí

314-06823/09 10244 Maresme

314-06833/09 10254 Vallès Oriental

314-06843/09 10264 El Prat de Llobregat

314-06853/09 10274 Eramprunyà

314-06863/09 10284 Heura

314-06873/09 10294 Montserrat

314-06883/09 10304 Roses

314-06893/09 10314 Vallès Occidental 3

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de cursos de català per 
als nouvinguts al Centre de Normalització 
Lingüística de Girona el curs 2011-2012
Tram. 314-06684/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10105 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent sobre el Centre de 
Normalització Lingüística de Girona, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin serà l’increment d’oferta de cursos de català per a 
persones nouvingudes tant específics com de nivell bàsic 
respecte del curs anterior per part del Centre de Norma-
lització Lingüística de Girona?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió de places de professo-
rat al Centre de Normalització Lingüística de 
Girona el curs 2011-2012
Tram. 314-06686/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10107 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent sobre el Centre de 
Normalització Lingüística de Girona, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Se suprimiran places de professorat, fix o temporal al 
Centre de Normalització Lingüística de Girona el curs 
vinent? Quantes?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

El diputat Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha formulat exac-
tament la mateixa pregunta al Govern a respondre per 
escrit per a diversos centres de normalització lingüística. 
Tot seguit s’indiquen els centres amb el número de trami-
tació i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011)

Tram. Reg. Centre de Normalització Lingüística

314-06696/09 10117 Osona

314-06706/09 10127 Badalona i Sant Adrià

314-06716/09 10137 Barcelona

314-06726/09 10147 Ca n’Ametller

314-06736/09 10157 Cornellà de Llobregat

314-06746/09 10167 L’Alt Penedès i el Garraf

314-06756/09 10177 Àrea de Reus Miquel Ventura

314-06766/09 10187 L’Hospitalet

314-06776/09 10197 Terres de l’Ebre

314-06786/09 10207 Lleida

314-06796/09 10217 Sabadell

314-06806/09 10227 Tarragona

314-06816/09 10237 Terrassa i Rubí

314-06826/09 10247 Maresme

314-06836/09 10257 Vallès Oriental

314-06846/09 10267 El Prat de Llobregat

314-06856/09 10277 Eramprunyà

314-06866/09 10287 Heura

– Amb quina plantilla de professorat comptarà el Centre 
de Normalització Lingüística de Girona el curs vinent 
per a fer cursos d’acollida lingüística i de nivell bàsic?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

El diputat Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha formulat exac-
tament la mateixa pregunta al Govern a respondre per 
escrit per a diversos centres de normalització lingüística. 
Tot seguit s’indiquen els centres amb el número de trami-
tació i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011)

Tram. Reg. Centre de Normalització Lingüística

314-06695/09 10116 Osona

314-06705/09 10126 Badalona i Sant Adrià

314-06715/09 10136 Barcelona

314-06725/09 10146 Ca n’Ametller

314-06735/09 10156 Cornellà de Llobregat

314-06745/09 10166 L’Alt Penedès i el Garraf

314-06755/09 10176 Àrea de Reus Miquel Ventura

314-06765/09 10186 L’Hospitalet

314-06775/09 10196 Terres de l’Ebre

314-06785/09 10206 Lleida

314-06795/09 10216 Sabadell

314-06805/09 10226 Tarragona

314-06815/09 10236 Terrassa i Rubí

314-06825/09 10246 Maresme

314-06835/09 10256 Vallès Oriental

314-06845/09 10266 El Prat de Llobregat

314-06855/09 10276 Eramprunyà

314-06865/09 10286 Heura

314-06875/09 10296 Montserrat

314-06885/09 10306 Roses

314-06895/09 10316 Vallès Occidental 3
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Tram. Reg. Centre de Normalització Lingüística

314-06787/09 10208 Lleida

314-06797/09 10218 Sabadell

314-06807/09 10228 Tarragona

314-06817/09 10238 Terrassa i Rubí

314-06827/09 10248 Maresme

314-06837/09 10258 Vallès Oriental

314-06847/09 10268 El Prat de Llobregat

314-06857/09 10278 Eramprunyà

314-06867/09 10288 Heura

314-06877/09 10298 Montserrat

314-06887/09 10308 Roses

314-06897/09 10318 Vallès Occidental 3

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el balanç del curs 2009-2010 als cen-
tres de normalització lingüística i als serveis 
i les oficines de català
Tram. 314-06898/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10442 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre els cen-
tres, serveis i oficines comarcals i de cadascuna de les 
poblacions, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el balanç del curs anterior, en cadas-
cun dels nivells, tant en allò que fa referència als cur-
sos oferts com d’alumnat inscrit i el que ha finalitzat els 
cursos en els centres, serveis i oficines comarcals i de 
cadascuna de les poblacions?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Tram. Reg. Centre de Normalització Lingüística

314-06876/09 10297 Montserrat

314-06886/09 10307 Roses

314-06896/09 10317 Vallès Occidental 3

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de cursos que comporta-
ria una disminució del professorat del Cen-
tre de Normalització Lingüística de Girona
Tram. 314-06687/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10108 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent sobre el Centre de 
Normalització Lingüística de Girona, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina reducció de cursos suposaria l’eventual dismi-
nució del professorat en el Centre de Normalització Lin-
güística de Girona?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

El diputat Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha formulat exac-
tament la mateixa pregunta al Govern a respondre per 
escrit per a diversos centres de normalització lingüística. 
Tot seguit s’indiquen els centres amb el número de trami-
tació i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011)

Tram. Reg. Centre de Normalització Lingüística

314-06697/09 10118 Osona

314-06707/09 10128 Badalona i Sant Adrià

314-06717/09 10138 Barcelona

314-06727/09 10148 Ca n’Ametller

314-06737/09 10158 Cornellà de Llobregat

314-06747/09 10168 L’Alt Penedès i el Garraf

314-06757/09 10178 Àrea de Reus Miquel Ventura

314-06767/09 10188 L’Hospitalet

314-06777/09 10198 Terres de l’Ebre
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quin percentatge d’alumnes nascuts a l’estranger 
han finalitzat els cursos en l’àmbit dels centres, serveis 
i oficines comarcals i de cadascuna de les poblacions, 
diferenciant entre comunitària i extracomunitària i per 
nivells?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que no van tenir 
plaça als centres de normalització lingüísti-
ca i als serveis i les oficines de català el curs 
2009-2010
Tram. 314-06901/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10445 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre els cen-
tres, serveis i oficines comarcals i de cadascuna de les 
poblacions, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina demanda d’alumnat va restar sense cobrir en el 
passat curs en l’àmbit dels centres, serveis i oficines co-
marcals i de cadascuna de les poblacions, per nivells?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes nascuts a l’es-
tranger, comunitaris i extracomunitaris, que 
han participat en els cursos als centres de 
normalització lingüística i als serveis i les 
oficines de català
Tram. 314-06899/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10443 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre els cen-
tres, serveis i oficines comarcals i de cadascuna de les 
poblacions, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quants alumnes nascuts a l’estranger han participat en 
els cursos dels centres, serveis i oficines comarcals i de 
cadascuna de les poblacions, diferenciant entre comuni-
tària i extracomunitària i per nivells? Quin percentatge 
representen del total d’alumnat?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’alumnes nascuts a 
l’estranger, comunitaris i extracomunitaris, 
que han finalitzat els cursos als centres de 
normalització lingüística i als serveis i les 
oficines de català
Tram. 314-06900/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10444 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre els cen-
tres, serveis i oficines comarcals i de cadascuna de les 
poblacions, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.
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– De quina forma s’atendrà, específicament, la demanda 
de la població nouvinguda per part dels centres, serveis 
i oficines comarcals i de cadascuna de les poblacions?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de cursos de català per 
als nouvinguts als centres de normalització 
lingüística i als serveis i les oficines de cata-
là el curs 2011-2012
Tram. 314-06904/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10448 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre els cen-
tres, serveis i oficines comarcals i de cadascuna de les 
poblacions, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin serà l’increment d’oferta de cursos de català per a 
persones nouvingudes tant específics com de nivell bàsic 
respecte del curs anterior per part dels centres, serveis 
i oficines comarcals i de cadascuna de les poblacions?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de cursos de català que 
oferiran els centres de normalització lingü-
ística i els serveis i oficines de català el curs 
2011-2012
Tram. 314-06902/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10446 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre els cen-
tres, serveis i oficines comarcals i de cadascuna de les 
poblacions, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quants cursos de català s’oferiran durant el curs vinent 
per part dels centres, serveis i oficines comarcals i de 
cadascuna de les poblacions, per nivells? Quina és la di-
ferència respecte dels cursos fets el curs anterior?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció a la demanda de la població 
nouvinguda pels centres de normalització 
lingüística i els serveis i les oficines de ca-
talà
Tram. 314-06903/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10447 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre els cen-
tres, serveis i oficines comarcals i de cadascuna de les 
poblacions, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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– Se suprimiran places de professorat, fix o temporal als 
centres, serveis i oficines comarcals i de cadascuna de 
les poblacions el curs vinent? Quantes?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de cursos que comporta-
ria una disminució del professorat dels cen-
tres de normalització lingüística i dels ser-
veis i les oficines de català
Tram. 314-06907/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10451 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre els cen-
tres, serveis i oficines comarcals i de cadascuna de les 
poblacions, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina reducció de cursos suposaria l’eventual dismi-
nució del professorat en els centres, serveis i oficines co-
marcals i de cadascuna de les poblacions?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a mantenir l’edat màxi-
ma de trenta-cinc anys per a l’accés al Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-06908/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10455 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el professorat dels centres de norma-
lització lingüística i dels serveis i les oficines 
de català dedicat a impartir cursos d’acolli-
da lingüística i de nivell bàsic el curs 2011-
2012
Tram. 314-06905/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10449 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre els cen-
tres, serveis i oficines comarcals i de cadascuna de les 
poblacions, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Amb quina plantilla de professorat comptaran els cen-
tres, serveis i oficines comarcals i de cadascuna de les 
poblacions el curs vinent per a fer cursos d’acollida lin-
güística i de nivell bàsic?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió de places de professo-
rat als centres de normalització lingüística 
i als serveis i les oficines de català el curs 
2011-2012
Tram. 314-06906/09

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10450 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre els cen-
tres, serveis i oficines comarcals i de cadascuna de les 
poblacions, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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El 21 de juny de 2007 el Grup de Convergència i Unió va 
presentar a la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat del 
Parlament una proposta de resolució instant al Govern 
a construir una Comissaria dels Mossos d’Esquadra al 
municipi de Salt (Gironès). La diputada del Grup parla-
mentari de CiU Helena Rivera va manifestar: «En el mu-
nicipi de Salt, com tots saben, han manifestat diverses 
vegades la necessitat de comptar amb una comissaria. 
Arguments al seu favor són la dimensió del municipi, 
el gran nombre d’habitants, que sobrepassa els 28.000. 
No parlarem d’un increment de la inseguretat ciutadana, 
encara que així ens ho va fer saber l’ajuntament». L’ante-
rior Govern de la Generalitat va incloure la construcció 
de la Comissaria de Salt-Regió de Girona en el Pla de 
construccions de noves comissaries. Ara però, el Depar-
tament d’Interior, dirigit pel Conseller Felip Puig, ha de-
cidit no construir la Comissaria a Salt.

1) Quins són els motius pels que el Departament d’Inte-
rior ha decidit no construir una Comissaria dels Mossos 
d’Esquadra a Salt?

2) Per quina raó el Govern de la Generalitat considera 
que no cal una Comissaria del Cos de Mossos d’Esqua-
dra a Salt quan l’any 2007 el grup parlamentari de CiU 
l’exigia?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost de l’Institut de Segure-
tat Pública de Catalunya
Tram. 314-06910/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10457 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i 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 grup parlamentari de CIU, durant la discussió del 
Pressupost de l’any 2008 del Departament d’Interior, 
que va tenir lloc a la Comissió de Justícia, Dret i Segure-
tat del Parlament va considerar insuficient el pressupost 
dedicat a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. En 
concret la diputada Helena Rivera va manifestar: «Ins-
titut de Seguretat: De 17 milions que és molt i sembla 
molt-i ho és–, pels càlculs que fem, el nombre de perso-

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: 

Durant l’anterior legislatura el grup parlamentari de CIU 
va defensar que s’eliminés el límit d’edat de trenta cinc 
anys per poder accedir al Cos de Bombers i al Cos de 
Mossos d’Esquadra. El compromís del Govern de la Ge-
neralitat es va concretar en la modificació, a proposta de 
CiU, de la Llei 9/2010 de 17 de juny, de modificació de la 
Llei 5/1994 de 4 de juny de regulació dels serveis de pre-
venció i extinció d’incendis i salvaments de Catalunya, 
aprovada per unanimitat. La modificació del límit d’edat 
per accedir al Cos de Mossos d’Esquadra no exigia cap 
reforma legal i n’hi havia prou en adaptar la Resolució de 
convocatòria. L’anterior Govern s’hi va comprometre per 
aplicar-ho a la convocatòria de l’any 2011. Però l’actual 
Govern ha mantingut en la Resolució de convocatòria 
305/2011 de 2 de febrer de la promoció 2011 el requisit 
de no excedir la edat de 35 anys.

1) Per quins motius el Departament d’Interior ha man-
tingut l’edat màxima de 35 anys per accedir al Cos de 
Mossos d’Esquadra, deixant sense aplicar el compromís 
de l’anterior Govern?

2) Per quins motius el Govern considera necessari man-
tenir l’edat de 35 anys com a límit per accedir al Cos 
de Mossos d’Esquadra quan durant l’anterior legislatura 
el Grup parlamentari de CIU va exigir que es suprimís 
aquesta limitació?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no construir una co-
missaria dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gi-
ronès)
Tram. 314-06909/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10456 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i 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: 
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contribueix a eliminar els possibles dèficits d’efectius 
que encara puguin existir?

3) Quines són les previsions del Govern per incrementar 
el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra el mateix 
any a totes les comarques de Catalunya tal com dema-
nava el grup parlamentari de CiU durant la passada le-
gislatura?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les relacions amb els sindicats del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-06912/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10459 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i 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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

Durant l’anterior legislatura el grup parlamentari de CIU 
es va ressò de forma habitual de les protestes dels sindi-
cats del Cos de Mossos d’Esquadra i de les seves mobi-
litzacions. Per exemple, el dia 23 de novembre de 2007 la 
diputada del grup parlamentari de CIU, Helena Rivera, 
va manifestar a la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat, 
referint-se a les relacions entre el Departament d’Interior 
i els sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra: «Males 
relacions laborals: el Sindicat Autònom de Policia, que 
aquí ens acompanya, no està molt content de les negoci-
acions que estan portant a terme ».

1) Considera el Govern un exemple de bones relacions 
amb els sindicats policials el comunicat del sindicat 
SAP-UGT de 31 de març d’enguany, acusant al diputat 
de CiU i alcalde de Sort, Agustí Lopez de «assetjar po-
líticament al mossos de Transit del sector de Tremp»?

2) Considera el Govern un exemple de bones relacions 
amb els sindicats policials la portada del numero 120 
(març de 2011) de la revista L’evolució, òrgan del sin-
dicat de Mossos d’Esquadra CAT en que sota el titular 
«Contra l’immobilisme del Departament, mobilització 
sindical » es veu el Conseller d’Interior Felip Puig, amb 
un bat de beisbol, dient «CAT, us espero»?

3) Quins son els motius, segons el Govern, pels quals 
els Sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra es plante-

nal a què anirà adreçat i pels canvis de funcions que hau-
ran d’assolir, pensem que seria més correcta una partida 
amb 26 milions».

1) Considera el Govern que el pressupost de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya continua essent insufici-
ent, tal com denunciava el Grup parlamentari de CiU o 
considera que durant els anys 2009 i 2010 es va assolir el 
nivell pressupostari necessari?

2) Preveu el Govern incrementar substancialment el 
pressupost de l’institut de Seguretat Pública de Catalu-
nya durant l’exercici 2011?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment o l’eliminació de places de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-06911/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10458 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i 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: 

Durant tota l’anterior legislatura el Grup de Convergència i 
Unió va presentar propostes de resolució instant al Govern 
a « incrementar el nombre d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra» a la majoria de les comarques de Catalunya.  
Així per exemple, al Pla de l’Estany (14 de febrer de 
2008),a l’Alt Empordà (27 de març de 2008), l’Alta Ri-
bagorça, Gironès, el Baix Penedès i el Baix Empordà (16 
octubre de 2008). Fins i tot es va presentar una Propos-
ta de Resolució reclamant un increment d’efectius dels 
Mossos d’Esquadra a la comarca de l’Alt Camp el 14 de 
febrer de 2008 quan encara el Cos de Mossos no era pre-
sent a la comarca ja que hi havia d’arribar el 1 de novem-
bre d’aquell any, més de vuit mesos després de que es 
votés la Proposta de Resolució.

1) Considera el Govern que durant l’anterior legislatura 
es varen solucionar els dèficits de Mossos d’Esquadra 
que denunciava el Grup Parlamentari de CIU o conside-
ra que encara persisteix la manca d’efectius?

2) Considera el Govern que l’eliminació de dues-centes 
places de Mossos d’Esquadra per a la propera promoció 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pèrdua de llocs de treball del per-
sonal encarregat de la neteja de les depen-
dències dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-06914/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10461 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i 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: 

– Quins són els motius de que, segons ha denunciat el 
sindicat CCOO en un comunicat de 24 de març, el Go-
vern hagi provocat la pèrdua d’una cinquantena de llocs 
de treball en la neteja de les dependències dels Mossos 
d’Esquadra al reduir el preu de l’adjudicació del servei 
de neteja a aquestes dependències, i com preveu assegu-
rar la qualitat del servei per tal que ni els ciutadans i ciu-
tadanes ni els Mossos d’Esquadra es vegin perjudicats?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a mantenir la Direc-
ció General de Protecció Civil i la Direcció 
General de Prevenció i Extinció d’Incendis 
i Salvaments
Tram. 314-06915/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10462 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i 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.

gen mobilitzacions contra el Departament d’Interior si 
durant l’anterior legislatura el grup parlamentari de CIU 
va defensar les seves reivindicacions?

4) Considera el Govern que els sindicats dels Mossos 
d’Esquadra «no estan molt contents de les negociacions 
que estan portant a terme» o que haurien de portar a ter-
me amb el Departament d’Interior?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a mantenir les càmeres 
a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-06913/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10460 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i 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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

El 8 de juny de 2007 la Diputada de CIU, Helena Ri-
vera, va dir-li al Conseller Joan Saura a la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat del Parlament de Catalunya, en 
relació a la instal·lació de càmeres a les Comissaries dels 
Mossos d’Esquadra: «Sembla que dedica molt d’interès 
que qualsevol jove d’aquest país no es motivi per entrar 
als Mossos d’Esquadra perquè sap que serà com partici-
par com en un Gran Hermano en què no li farà falta ni 
passar un càsting, tindrà càmeres pertot arreu».

1) Per quins motius el Govern ha decidit mantenir les 
càmeres a les Comissaries quan CiU en tenia tan mala 
opinió quan era a l’oposició?

2) Considera el Govern que pel fet de mantenir les càme-
res a les Comissaries «els joves (i les joves) d’aquest país 
no es motivaran per entrar als Mossos d’Esquadra?

3) Considera el Govern que el fet de que les Comissaries 
disposin de càmeres sotmet als Mossos d’Esquadra a una 
situació similar a la de «participar» en un «Gran Her-
mano», en que «no els hi fa falta ni passar un càsting» 
perquè tenen «càmeres pertot arreu»?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en L’Hospital Universitari Joan XXIII 
de Tarragona tenint en compte el còmput d’hores per tre-
ballador i any establert per l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

La diputada Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, ha formulat exactament la mateixa pregunta al 
Govern a respondre per escrit per a diversos centres. Tot 
seguit s’indiquen els centres amb el número de tramitació 
i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 26.04.2011)

Tram. Reg. Centre Població

314-06917/09 10464 Hospital Verge de la 
Cinta

Tortosa

314-06918/09 10465 Hospital Universitari 
Doctor Josep Trueta

Girona

314-06919/09 10466 Hospital de 
Viladecans

Viladecans

314-06920/09 10467 Hospital Universitari 
General de la Vall 
d’Hebron

Barcelona

314-06921/09 10468 Hospital Universitari 
de Bellvitge

Hospitalet de 
Llobregat, l’

314-06922/09 10469 Hospital Universitari 
Germans Trias i 
Pujol

Badalona

314-06923/09 10470 Hospital Universitari 
Maternoinfantil de la 
Vall d’Hebron

Barcelona

314-06924/09 10471 Hospital Universitari 
de Traumatologia i 
Rehabilitació de la 
Vall d’Hebron

Barcelona

314-06925/09 10472 Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova

Lleida

314-06926/09 10473 Fundació Sant 
Hospital

Seu d’Urgell, 
la

314-06927/09 10474 Hospital de 
Puigcerdà

Puigcerdà

314-06928/09 10475 Hospital Comarcal 
del Pallars

Tremp

314-06929/09 10476 Espitau Val d’Aran Vielha e 
Mijaran

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

El 25 de gener de 2007, el llavors diputat de CiU i ac-
tual Portaveu del Govern, Francesc Homs, va afirmar a 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del 
Parlament, durant la compareixença del Conseller Sau-
ra: «Vostès també dintre del Departament d’Interior, 
han fet una cosa que no podem compartir– bàsicament 
perquè va en contra del sentit del temps i la moderni-
tat– que és separar, disgregar l’atenció a les emergències. 
Històricament, això ja havia estat disgregat, ja hi havia 
per una banda, la protecció civil, o un responsable de 
protecció civil i un equip responsable de protecció civil, 
i per l’altra, un equip i una direcció d’extinció d’incen-
dis i salvament, no? Però ja fa bastant temps que això 
es va integrar, perquè l’atenció a l’emergència requereix 
una estructura, un comandament integrat també, perquè 
l’emergència necessita i requereix, com vostè sap, o es-
pero que sàpiga, una atenció integral».

1) Per quins motius ha decidit el Govern que l’actual es-
tructura del Departament d’Interior, lluny de integrar en 
una única Direcció General les competències a les que 
es referia el senyor Homs, mantingui l’existència d’una 
Direcció General de Protecció Civil i d’una Direcció 
General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, 
tal com havia implantat el Conseller Saura, malgrat les 
dures crítiques del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió?

2) Considera el Govern que l’actual estructura del De-
partament d’Interior «va en contra del sentit del temps i 
la modernitat» pel fet de mantenir l’existència d’una Di-
recció General de Protecció Civil i d’una Direcció Gene-
ral de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvaments?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de personal per any per 
la manca de cobertura de les suplències i la 
reducció de llocs de treball a l’Hospital Uni-
versitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-06916/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10463 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.
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Tram. Reg. Centre Població

314-06956/09 10503 Hospital Sant Joan 
de Déu

Martorell

314-06957/09 10504 Hospital General, 
Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu

Sant Boi de 
Llobregat

314-06958/09 10505 Hospital Sant Joan 
de Déu, d’Esplugues 
de Llobregat

Esplugues de 
Llobregat

314-06959/09 10506 Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès 
Broggi

Sant Joan 
Despí

314-06960/09 10507 Hospital del Mar Barcelona

314-06961/09 10508 Hospital Plató Barcelona

314-06962/09 10509 Hospital de 
l’Esperança

Barcelona

314-06963/09 10510 Fundació Puigvert-
IUNA

Barcelona

314-06964/09 10511 Hospital Dos de 
Maig

Barcelona

314-06965/09 10512 Hospital Casa de 
Maternitat

Barcelona

314-06966/09 10513 Hospital Universitari 
Sagrat Cor

Barcelona

314-06967/09 10514 Hospital Sant Rafael Barcelona

314-06968/09 10515 Hospital Clínic Barcelona

314-06969/09 10516 Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau

Barcelona

314-06970/09 10517 Hospital General 
de Hospitalet de 
Llobregat, l’

Hospitalet de 
Llobregat, l’

314-06971/09 10518 Institut Català 
d’Oncologia

Hospitalet de 
Llobregat, l’

314-06972/09 10519 Institut Guttmann Badalona

314-06973/09 10520 ICO Badalona Badalona

314-06974/09 10521 Hospital de l’Esperit 
Sant

Santa 
Coloma de 
Gramenet

314-06975/09 10522 Fundació Hospital 
Comarcal Sant 
Antoni Abat

Vilanova i la 
Geltrú

314-06976/09 10523 Fundació Hospital 
Residència Sant 
Camil

Sant Pere de 
Ribes

314-06977/09 10524 Hospital de Mataró Mataró

Tram. Reg. Centre Població

314-06930/09 10477 Clínica de Ponent Lleida

314-06931/09 10478 Hospital Santa 
Maria

Lleida

314-06932/09 10479 Pius Hospital Valls

314-06933/09 10480 Centre MQ Reus

314-06934/09 10481 Hospital de Sant 
Joan

Reus

314-06935/09 10482 Hospital del Vendrell Vendrell, el

314-06936/09 10483 Hospital Sant Pau i 
Santa Tecla

Tarragona

314-06937/09 10484 Clínica Terres de 
l’Ebre

Tortosa

314-06938/09 10485 Hospital Comarcal 
d’Amposta

Amposta

314-06939/09 10486 Hospital Comarcal 
de Móra d’Ebre

Móra d’Ebre

314-06940/09 10487 Hospital de Figueres Figueres

314-06941/09 10488 Hospital de Palamós Palamós

314-06942/09 10489 Hospital Sant Jaume Olot

314-06943/09 10490 Clínica Girona Girona

314-06944/09 10491 ICO Girona Girona

314-06945/09 10492 Hospital Santa 
Caterina

Salt

314-06946/09 10493 Hospital Comarcal 
Sant Jaume

Calella

314-06947/09 10494 Clínica Salus 
Infirmorum

Banyoles

314-06948/09 10495 Hospital de 
Campdevànol

Campdevànol

314-06949/09 10496 Hospital Comarcal 
de Blanes

Blanes

314-06950/09 10497 Hospital d’Igualada Igualada

314-06951/09 10498 Centre Hospitalari 
de Manresa

Manresa

314-06952/09 10499 Hospital Sant Joan 
de Déu

Manresa

314-06953/09 10500 Hospital Comarcal 
de Sant Bernabé

Berga

314-06954/09 10501 Hospital General 
de Vic

Vic

314-06955/09 10502 Hospital Comarcal 
de l’Alt Penedès

Vilafranca del 
Penedès
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els metges especialistes dels centres 
d’atenció primària de Palau-solità i Plega-
mans (Vallès Occidental)
Tram. 314-06985/09

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10562 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Eva García i Rodríguez, 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, presenta la pregunta següent per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quants metges especialistes presten serveis als centres 
d’atenció primària del municipi de Palau-solità i Plega-
mans (Vallès Occidental)? Desglossar per especialitat i 
CAP.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Eva García i Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de les llars d’in-
fants de Palau-solità i Plegamans (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-06986/09

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10563 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Eva García i Rodríguez, 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, presenta la pregunta següent per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el número de places a les llars d’infants de 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)? Desglos-
sar per llars d’infants i tipus de titularitat.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Eva García i Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Tram. Reg. Centre Població

314-06978/09 10525 Hospital de Sabadell Sabadell

314-06979/09 10526 Hospital Mútua de 
Terrassa

Terrassa

314-06980/09 10527 Hospital de Terrassa Terrassa

314-06981/09 10528 Fundació Privada 
Hospital de Mollet

Mollet del 
Vallès

314-06982/09 10529 Hospital General de 
Granollers

Granollers

314-06983/09 10530 Hospital de Sant 
Celoni

Sant Celoni

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per al compliment de la 
Directiva marc de residus
Tram. 314-06984/09

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10561 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Eva García i Rodríguez, 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, presenta la pregunta següent per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Als terrenys del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès es troba ubicat l’abocador Can Planas que ocu-
pa una superfície de 182.522 m2. Segons l’últim estudi 
realitzat a l’any 2008 per l’empresa IDOM, encarregat 
pel Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cer-
danyola del Vallès, l’abocador de Can Planes té un vo-
lum total de residus de 2.650.664 m3, entre les quals s’hi 
troben 330.000 metres cúbics de residus perillosos.

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

– Quines mesures ha pres el Govern de la Generalitat per 
evitar la contaminació del sol i de les aigües subterrànies 
i per protegir el medi ambient i la salut humana segons 
l’article 13 de la Directiva Marc de residus (2008/98/EC)?

– Més específicament, com s’estan controlant les emis-
sions de gasos i de lixiviats i quins plans d’emergència 
estan en acció en casos on s’assoleixin els nivells d’in-
tervenció com s’ha exposat a l’informe IDOM del 2008?

– Com s’han tractat els lixiviats in situ?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Eva García i Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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i quina es preveu que sigui a data 30 de setembre de 2011 
en La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

La diputada Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, ha formulat exactament la mateixa pregunta al 
Govern a respondre per escrit per a diversos centres. Tot 
seguit s’indiquen els centres amb el número de tramitació 
i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 26.04.2011)

Tram. Reg. Centre Població

314-07015/09 10592 Hospital Comarcal 
Sant Bernabé

Berga

314-07016/09 10593 Hospital General 
de Vic

Vic

314-07017/09 10594 Hospital Comarcal 
de l’Alt Penedès

Vilafranca del 
Penedès

314-07018/09 10595 Hospital Sant Joan 
de Déu de Martorell

Martorell

314-07019/09 10596 Hospital General 
del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu 
de Sant Boi de 
Llobregat

Sant Boi de 
Llobregat

314-07020/09 10597 Hospital Sant Joan 
de Déu d’Esplugues 
de Llobregat

Esplugues de 
Llobregat

314-07021/09 10598 Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès 
Broggi

Sant Joan 
Despí

314-07022/09 10599 Hospital del Mar Barcelona

314-07023/09 10600 Hospital Plató Barcelona

314-07024/09 10601 Hospital de 
l’Esperança

Barcelona

314-07025/09 10602 Fundació Puigvert -  
IUNA

Barcelona

314-07026/09 10603 Hospital Dos de 
Maig

Barcelona

314-07027/09 10604 Hospital Casa de 
Maternitat

Barcelona

314-07028/09 10605 Hospital Universitari 
Sagrat Cor

Barcelona

314-07029/09 10606 Hospital Sant Rafael Barcelona

314-07030/09 10607 Hospital Clínic Barcelona

314-07031/09 10608 Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau

Barcelona

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residències i 
centres de dia per a la gent gran de Palau-
solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-06987/09

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10564 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Eva García i Rodríguez, 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, presenta la pregunta següent per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes places hi ha a residència i centres de dia per a 
la gent gran a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occiden-
tasl)? Desglossar per centres i tipus de titularitat.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Eva García i Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les llistes d’espera per als procedi-
ments quirúrgics en data del 31 de desembre 
de 2010 i la previsió per al 30 de setembre de 
2011 a la Fundació Sant Hospital, de la Seu 
d’Urgell
Tram. 314-06988/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10565 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina era la situació de les llistes d’espera de tots els 
procediments quirúrgics, a data 31 de desembre de 2010, 
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Tram. Reg. Centre Població

314-07054/09 10632 Hospital Universitari 
Maternoinfantil de la 
Vall d’Hebron

Barcelona

314-07055/09 10633 Hospital Universitari 
de Traumatologia i 
Rehabilitació de la 
Vall d’Hebron

Barcelona

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de llits a la Fundació Sant 
Hospital, de la Seu d’Urgell
Tram. 314-07056/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10634 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina reducció s’ha produït o es preveu que es produ-
exi de llits disponibles el 2011 en relació a 2010 (nombre 
mig ponderat dels 365 dies) en La Fundació Sant Hospi-
tal de la Seu d’Urgell?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

La diputada Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, ha formulat exactament la mateixa pregunta al 
Govern a respondre per escrit per a diversos centres. Tot 
seguit s’indiquen els centres amb el número de tramitació 
i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 26.04.2011)

Tram. Reg. Centre Població

314-07057/09 10635 Hospital de 
Puigcerdà

Puigcerdà

314-07058/09 10636 Hospital Comarcal 
del Pallars

Tremp

Tram. Reg. Centre Població

314-07032/09 10609 Hospital General 
de l’Hospitalet de 
Llobregat, l’

Hospitalet de 
Llobregat, l’

314-07033/09 10610 Institut Català 
d’Oncologia

Hospitalet de 
Llobregat, l’

314-07034/09 10611 Institut Guttmann Badalona

314-07035/09 10612 Institut Català 
d’Oncologia de 
Badalona

Badalona

314-07036/09 10613 Hospital de l’Esperit 
Sant

Santa 
Coloma de 
Gramenet

314-07037/09 10614 Fundació Hospital 
Comarcal Sant 
Antoni Abat

Vilanova i la 
Geltrú

314-07038/09 10615 Fundació Hospital 
Residència Sant 
Camil

Sant Pere de 
Ribes

314-07039/09 10616 Hospital de Mataró Mataró

314-07040/09 10617 Hospital de 
Sabadell

Sabadell

314-07041/09 10618 Hospital Mútua de 
Terrassa

Terrassa

314-07042/09 10619 Hospital de Terrassa Terrassa

314-07043/09 10620 Fundació Privada 
Hospital de Mollet

Mollet del 
Vallès

314-07044/09 10621 Hospital General de 
Granollers

Granollers

314-07045/09 10622 Hospital de Sant 
Celoni

Sant Celoni

314-07046/09 10623 Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova

Lleida

314-07047/09 10624 Hospital Universitari 
Joan XXIII

Tarragona

314-07048/09 10626 Hospital Verge de la 
Cinta

Tortosa

314-07049/09 10627 Hospital Universitari 
Doctor Josep Trueta

Girona

314-07050/09 10628 Hospital de 
Viladecans

Viladecans

314-07051/09 10629 Hospital Universitari 
General de la Vall 
d’Hebron

Barcelona

314-07052/09 10630 Hospital de Bellvitge Hospitalet de 
Llobregat, l’

314-07053/09 10631 Hospital Universitari 
Germans Trias  
i Pujol

Badalona
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Tram. Reg. Centre Població

314-07084/09 10662 Hospital General 
de Vic

Vic

314-07085/09 10663 Hospital Comarcal 
de l’Alt Penedès

Vilafranca del 
Penedès

314-07086/09 10664 Hospital Sant Joan 
de Déu de Martorell

Martorell

314-07087/09 10665 Hospital General 
del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu 
de Sant Boi de 
Llobregat

Sant Boi de 
Llobregat

314-07088/09 10666 Hospital Sant 
Joan de Déu 
d’Esplugues de 
Llobregat

Esplugues de 
Llobregat

314-07089/09 10667 Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès 
Broggi

Sant Joan 
Despí

314-07090/09 10668 Hospital del Mar Barcelona

314-07091/09 10669 Hospital Plató Barcelona

314-07092/09 10670 Hospital de 
l’Esperança

Barcelona

314-07093/09 10671 Fundació Puigvert 
- IUNA

Barcelona

314-07094/09 10672 Hospital Dos de 
Maig

Barcelona

314-07095/09 10673 Hospital Casa de 
Maternitat

Barcelona

314-07096/09 10674 Hospital 
Universitari Sagrat 
Cor

Barcelona

314-07097/09 10675 Hospital Sant 
Rafael

Barcelona

314-07098/09 10676 Hospital Clínic Barcelona

314-07099/09 10677 Hospital de la 
Santa Creu i Sant 
Pau

Barcelona

314-07100/09 10678 Hospital General 
de l’Hospitalet de 
Llobregat, l’

Hospitalet de 
Llobregat, l’

314-07101/09 10679 Institut Català 
d’Oncologia

Hospitalet de 
Llobregat, l’

314-07102/09 10680 Institut Guttmann Badalona

314-07103/09 10681 Institut Català 
d’Oncologia de 
Badalona

Badalona

314-07104/09 10682 Hospital de 
l’Esperit Sant

Santa 
Coloma de 
Gramenet

Tram. Reg. Centre Població

314-07059/09 10637 Espitau Val d’Aran Vielha e 
Mijaran

314-07060/09 10638 Clínica de Ponent Lleida

314-07061/09 10639 Hospital Santa 
Maria

Lleida

314-07062/09 10640 Pius Hospital Valls

314-07063/09 10641 Centre MQ Reus

314-07064/09 10642 Hospital de Sant 
Joan

Reus

314-07065/09 10643 Hospital del 
Vendrell

Vendrell

314-07066/09 10644 Hospital Sant Pau  
i Santa Tecla

Tarragona

314-07067/09 10645 Clínica Terres de 
l’Ebre

Tortosa

314-07068/09 10646 Hospital Comarcal 
d’Amposta

Amposta

314-07069/09 10647 Hospital Comarcal 
de Móra d’Ebre

Móra d’Ebre

314-07070/09 10648 Hospital de 
Figueres

Figueres

314-07071/09 10649 Hospital de 
Palamós

Palamós

314-07072/09 10650 Hospital Sant 
Jaume

Olot

314-07073/09 10651 Clínica Girona Girona

314-07074/09 10652 ICO Girona Girona

314-07075/09 10653 Hospital Santa 
Caterina

Salt

314-07076/09 10654 Hospital Comarcal 
Sant Jaume

Calella

314-07077/09 10655 Clínica Salus 
Infirmorum

Banyoles

314-07078/09 10656 Hospital de 
Campdevànol

Campdevànol

314-07079/09 10657 Hospital Comarcal 
de Blanes

Blanes

314-07080/09 10658 Hospital d’Igualada Igualada

314-07081/09 10659 Centre Hospitalari 
de Manresa

Manresa

314-07082/09 10660 Hospital Sant Joan 
de Déu de Manresa

Manresa

314-07083/09 10661 Hospital Comarcal 
Sant Bernabé

Berga
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la xarxa de sanejament de Gavà (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-07124/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10722 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Marc Sanglas i Alcan-
tarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presen-
ten la pregunta següent sobre la xarxa de sanejament del 
municipi de Gavà (Baix Llobregat), per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

El municipi de Gavà (Baix Llobregat) té una xarxa unità-
ria 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 desborda-
ments del sistemes de depuració, la xarxa té un sobreei-
xidor que es desborda i que porta l’excés d’aigua cap a la 
riera dels Canyars, i finalment al mar.

La desembocadura de la riera dels Canyars es pot con-
siderar a tots els efectes una zona humida, on es desen-
volupa la vegetació pròpia de les zones humides i ni-
difiquen 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 sobreïx, tota la vida de la 
desembocadura de la riera dels Canyars desapareix per 
culpa de la contaminació, i apareixen animals morts i 
vegetació feta malbé, com ha succeït aquesta tardor amb 
els aiguats de setembre i octubre.

La solució a aquest problema passa, bé per dotar Gavà 
d’una xarxa segregada de recollida d’aigües, o bé per fer 
un gran dipòsit de retenció que recollís l’excés d’aigua 
del sistema, que després pogués ser bombat cap a la de-
puradora.

Atès que l’Agencia Catalana de l’Aigua té competènci-
es en aquesta matèria, i hauria de finançar la resolució 
d’aquest problema concret, mitjançant la implementa-
ció d’algun sistema anti-Descàrrega de Sistema Unitari 
(DSU), formulem la següent

Tenint en comptes aquestes premisses, interessa saber a 
aquests diputats i al seu Grup Parlamentari: 

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?

Tram. Reg. Centre Població

314-07105/09 10683 Fundació Hospital 
Comarcal Sant 
Antoni Abat

Vilanova i la 
Geltrú

314-07106/09 10684 Fundació Hospital 
Residència Sant 
Camil

Sant Pere de 
Ribes

314-07107/09 10685 Hospital de Mataró Mataró

314-07108/09 10686 Hospital de 
Sabadell

Sabadell

314-07109/09 10687 Hospital Mútua de 
Terrassa

Terrassa

314-07110/09 10688 Hospital de 
Terrassa

Terrassa

314-07111/09 10689 Fundació Privada 
Hospital de Mollet

Mollet del 
Vallès

314-07112/09 10690 Hospital General de 
Granollers

Granollers

314-07113/09 10691 Hospital de Sant 
Celoni

Sant Celoni

314-07114/09 10692 Hospital 
Universitari Arnau 
de Vilanova

Lleida

314-07115/09 10693 Hospital 
Universitari  
Joan XXIII

Tarragona

314-07116/09 10694 Hospital Verge de 
la Cinta

Tortosa

314-07117/09 10695 Hospital 
Universitari Doctor 
Josep Trueta

Girona

314-07118/09 10696 Hospital de 
Viladecans

Viladecans

314-07119/09 10697 Hospital 
Universitari General 
de la Vall d’Hebron

Barcelona

314-07120/09 10698 Hospital de 
Bellvitge

Hospitalet de 
Llobregat, l’

314-07121/09 10699 Hospital 
Universitari 
Germans Trias i 
Pujol

Badalona

314-07122/09 10700 Hospital 
Universitari 
Maternoinfantil de 
la Vall d’Hebron

Barcelona

314-07123/09 10701 Hospital 
Universitari de 
Traumatologia i 
Rehabilitació de la 
Vall d’Hebron

Barcelona
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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: 

1) Quantes operacions i detencions ha practicat el cos de 
Mossos d’Esquadra contra grups o persones per robato-
ris de material metàl·lic o cablejat de xarxes durant els 
anys 2009, 2010, 2011?

2) Quina era la distribució de la nacionalitat de les perso-
nes detingudes en aquestes operacions?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions fetes en centres de 
tractament de coure
Tram. 314-07127/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10740 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quantes inspeccions s’han realitzat en centres de trac-
tament o reciclatge de ferralla de coure per comprovar 
l’origen lícit dels materials que disposaven?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

3) Existeix algun projecte de sistema anti-Descàrrega de 
Sistema Unitari?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies de robatoris 
de material elèctric del 2009 ençà
Tram. 314-07125/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10738 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quantes denuncies ha tramitat el cos de Mossos d’Es-
quadra durant els anys 2009, 2010 i 2011, relatives al ro-
batori de cablejat de xarxes elèctriques, telefonia, fibra, 
o altre material o instal·lacions de serveis com ara tapes 
o reixes de clavegueram i material metàl·lic en general, 
desglossat per regions policials?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dels mossos d’esqua-
dra per robatoris de material elèctric i me-
talls del 2009 ençà i sobre la nacionalitat 
dels detinguts
Tram. 314-07126/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10739 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els viatges dels membres del Govern 
el 2010
Tram. 314-07130/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10795 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

La transparència és un dels principis bàsics que han de 
regir l’actuació de tots els Governs. Aquesta transparèn-
cia, que és indicador de qualitat democràtica, no sempre 
ha estat present en els darrers governs de la Generalitat, 
fet que es pot constatar per gran nombre de vegades que 
els diputats del Parlament de Catalunya van haver de sol-
licitar l’empara del President del Parlament.

Amb la celebració de les darreres eleccions al Parla-
ment de Catalunya del passat novembre, era d’esperar un 
canvi en el tarannà del Govern en la seva relació amb 
el Parlament. De fet, aquest canvi s’ha notat en alguns 
departaments com el d’Interior, en que des de l’absoluta 
manca de transparència que caracteritzava els anteriors 
responsables s’ha passat a una normalitat pel que fa a la 
facilitació de la tasca de control al Govern.

Però aquest canvi no ha arribat a tots els departaments, 
com es pot constatar de les respostes facilitades per la 
Vicepresidenta i Consellera de Governació i Relacions 
Institucional en resposta escrita a diputats del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. En son exem-
ples les preguntes 314-00010/09, 314-00012/09, 314-
00038/09, 314-00050/09 o 314-00485/09.

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

– Quins viatges van realitzar els membres del Govern 
durant l’exercici 2010, desglossat per departaments i qui-
na ha estat la despesa de cadascun dels viatges?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la saturació dels instituts de Castellar 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-07128/09

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 10778 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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.

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

– Quina és la solució que preveu el Departament d’Ense-
nyament front a la situació de saturació dels instituts de 
Castellar del Vallès, construir un tercer institut o conver-
tir el col·legi Sant Esteve en un institut-escola?

– Quin és el calendari previst per qualsevol d’ambdues 
solucions?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’augment de l’oferta de ci-
cles formatius a Castellar del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-07129/09

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 10779 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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.

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

– Té previst el Govern augmentar l’oferta de cicles for-
matius, tant de grau mitjà com superior a Castellar del 
Vallès?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de construcció de la re-
sidència assistida per a gent gran del Parc 
Central de la Zona Sud de Sabadell
Tram. 314-07132/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10810 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el calendari que té previst el Govern per a la 
construcció de la residència assistida de gent gran del 
Parc Central de la Zona Sud de Sabadell?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de construcció de l’Àrea 
Bàsica de Salut de Can Llong, a Sabadell 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-07133/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10811 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el calendari que té previst el Govern de l’Àrea 
Bàsica de Salut de Can Llong de Sabadell?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els premis atorgats per la Generalitat 
el 2010
Tram. 314-07131/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10796 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

La transparència és un dels principis bàsics que han de 
regir l’actuació de tots els Governs. Aquesta transparèn-
cia, que és indicador de qualitat democràtica, no sempre 
ha estat present en els darrers governs de la Generalitat, 
fet que es pot constatar per gran nombre de vegades que 
els diputats del Parlament de Catalunya van haver de sol-
licitar l’empara del President del Parlament.

Amb la celebració de les darreres eleccions al Parla-
ment de Catalunya del passat novembre, era d’esperar un 
canvi en el tarannà del Govern en la seva relació amb 
el Parlament. De fet, aquest canvi s’ha notat en alguns 
departaments com el d’Interior, en que des de l’absoluta 
manca de transparència que caracteritzava els anteriors 
responsables s’ha passat a una normalitat pel que fa a la 
facilitació de la tasca de control al Govern.

Però aquest canvi no ha arribat a tots els departaments, 
com es pot constatar de les respostes facilitades per la 
Vicepresidenta i Consellera de Governació i Relacions 
Institucional en resposta escrita a diputats del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. En son exem-
ples les preguntes 314-00010/09, 314-00012/09, 314-
00038/09, 314-00050/09 o 314-00485/09.

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

1) Quina és la relació de premis atorgats per la Genera-
litat durant l’any 2010, indicant la persona, entitat o em-
presa guardonada, motiu i import del guardó?

2) Quines aportacions ha fet la Generalitat durant l’any 
2010 per a contribuir a premis i guardons atorgats per 
altres entitats?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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suport als discapacitats, que porten tres mesos sense co-
brar els ajuts i s’estan plantejant el tancament del centre?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

Antoni Strubell i Trueta
Diputat del SP de SI

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement de la denúncia per un 
abocament d’aigües sèptiques en una riera 
que desemboca a l’estany del Remolar, al 
Delta del Llobregat
Tram. 314-07136/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10858 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quan va tenir coneixement el Govern de Catalunya de 
la recent denúncia d’un abocament d’aigües sèptiques en 
una riera que passa pel costat del polígon industrial Mas 
Blau, al Prat, i que desemboca a l’estany del Remolar, un 
dels espais protegits del Delta del Llobregat?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a posar fi a l’aboca-
ment d’aigües sèptiques en una riera que 
desemboca a l’estany del Remolar, al Delta 
del Llobregat
Tram. 314-07137/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10859 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de la dedicació del per-
sonal de l’atenció primària de les direccions 
territorials de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07134/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10834 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en cada una de les direccions territorials 
en que està dividida l’atenció primària de l’Institut Cata-
là de la Salut, tenint en compte el còmput d’hores per tre-
ballador i any establert per l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament dels ajuts al centre ocu-
pacional Pere Llonch, de Vilafant (Alt Em-
pordà)
Tram. 314-07135/09

Formulació
Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 10846 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Antoni Strubell i Trueta, diputat per Girona del Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia, 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:

– Per quin motiu no han arribat les subvencions al Centre 
ocupacional Pere Llonch del Grup Mifas de Vilafant, de 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la resposta a la Sala de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
respecte a la proposta de personal mínim 
necessari per als òrgans judicials
Tram. 314-07139/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 10862 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la resposta del Departament de Justícia 
a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia, 
respecte a la proposta de mínims necessaris de personal 
per als diferents òrgans judicials de Catalunya?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llocs de treball perduts 
o que es perdran arran de la retallada de les 
inversions en l’obra pública
Tram. 314-07140/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10867 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta les preguntes 
següents per tal que li siguin contestades amb resposta 
escrita.

La Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya 
(CCOC) estima que aquest any es destruiran 15.000 llocs  
de treball a Catalunya d’empreses dedicades a l’obra pú-
blica a causa de la retallada d’inversió de les administra-
cions, que calculen del 30%

Actualment, hi ha unes 200 empreses a Catalunya es-
pecialitzades en obra pública que donen feina a unes 
40.000 persones, segons la CCOC, si no es fa res desapa-
reixeran la meitat en tres anys.

Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines mesures ha dut a terme el Govern de Catalunya 
per posar fi a l’abocament d’aigües sèptiques en una riera 
que passa pel costat del polígon industrial Mas Blau que 
desemboca a l’estany del Remolar, un dels espais prote-
gits del Delta del Llobregat denunciat el passat mes de 
març?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les causes i els responsables de 
l’abocament d’aigües sèptiques en una rie-
ra que desemboca a l’estany del Remolar, al 
Delta del Llobregat
Tram. 314-07138/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 10860 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Coneix el Govern de Catalunya les causes i els possi-
bles responsables de l’abocament d’aigües sèptiques en 
una riera que passa pel costat del polígon industrial Mas 
Blau que desemboca a l’estany del Remolar denuncia t el 
passat més de març? Quines son les causes? En cas d’ha-
ver-hi responsabilitats, quines mesures pensa adoptar el 
govern?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones l’any a què 
equival la reducció de personal al Centre 
Sociosanitari Bernat Jaume, de Figueres
Tram. 314-07142/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10870 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en El Centre sociosanitari Bernat Jaume 
de Figueres?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

La diputada Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, ha formulat exactament la mateixa pregunta al 
Govern a respondre per escrit per a diversos centres. Tot 
seguit s’indiquen els centres amb el número de tramitació 
i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 26.04.2011)

Tram. Reg. Centre Població

314-07143/09 10871 Centre 
Sociosanitari 
Ricard Fortuny

Vilafranca 
del Penedès

314-07144/09 10872 Fundació Sanitària 
d’Igualada

Igualada

314-07145/09 10873 Fundació Sanitària 
Sant Josep, 
d’Igualada

Igualada

314-07146/09 10874 Clínica Sant Josep Manresa

314-07147/09 10875 Fundació 
Sociosanitària 
de Manresa, de 
l’Hospital de Sant 
Andreu

Manresa

314-07148/09 10876 Centre 
Sociosanitari Ciutat 
de Reus

Reus

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

1) Comparteix el Govern de la Generalitat aquest pro-
nòstic?

2) Ha quantificat el Govern quants llocs de treball ja 
s’han perdut per la retallada d’inversions en l’obra públi-
ca en obres previstes i que no es licitaran?

3) Ha quantificat el Govern quants llocs de treball es 
perdran per la retallada d’inversions en l’obra pública en 
obres que ja s’han licitat i que no es posaran en marxa?

4) Ha quantificat el Govern quants llocs de treball es 
perdran per la retallada d’inversions en l’obra pública en 
obres que s’estan executant i es preveu que es paralitzin?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llocs de treball perduts 
o que es perdran arran de la retallada eco-
nòmica en les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-07141/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10868 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

La retallada econòmica afecta el ritme de les obres de 
construcció de la línia 9 del metro de Barcelona. En 
aquest sentit, el conseller Territori i Sostenibilitat, Lluís  
Recoder, ha concretat les afectacions que la retallada 
econòmica tindrà sobre la línia: es deixaran de construir 
cinc estacions i es prioritzarà la connexió amb l’aeroport 
i la Zona Franca.

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

1) Quants llocs de treball s’han perdut a causa d’aquesta 
retallada?

2) Quants llocs de treball es preveu que es perdran?

3) Quants llocs de treball es preveu que no es deixaran 
de crear?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA



3 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 64

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 123

Tram. Reg. Centre Població

314-07167/09 10895 lCentres 
Assistencials Dr. 
Emili Mira i López

Santa 
Coloma de 
Gramenet

314-07168/09 10896 Clínica El Carme Barcelona

314-07169/09 10897 Clínica Figarola Barcelona

314-07170/09 10898 Clínica Provença Barcelona

314-07171/09 10899 Clínica Residencial 
Geriàtrica

Barcelona

314-07172/09 10900 Clínica Secretari 
Coloma

Barcelona

314-07173/09 10901 Clínica Solàrium Barcelona

314-07174/09 10902 Centre 
Euroresidències 
Les Corts

Barcelona

314-07175/09 10903 Fundació ACE Barcelona

314-07176/09 10904 Fundació Esclerosi 
Múltiple

Barcelona

314-07177/09 10905 Fundació 
Sociosanitària de 
Barcelona

Barcelona

314-07178/09 10906 Hospital Duran i 
Reynals

Hospitalet 
de 
Llobregat, l’

314-07179/09 10907 Hospital Evangèlic Barcelona

314-07180/09 10908 Hospital Mare de 
Déu de la Mercè

Barcelona

314-07181/09 10909 Hospital 
Sociosanitari de 
l’Hospitalet de 
Llobregat, l’

Hospitalet 
de 
Llobregat, l’

314-07182/09 10910 Pades Consorci 
Sanitari Integral

Barcelona

314-07183/09 10911 Pades Dreta 
i Esquerra de 
l’Eixample Mutuam

Barcelona

314-07184/09 10912 Pades Les Corts 
i Pades Sants-
Montjuïc Mutuam

Barcelona

314-07185/09 10913 Pades Sant Martí 
Nord

Barcelona

314-07186/09 10914 Parc Sanitari Pere 
Virgili

Barcelona

314-07187/09 10915 centre Pytanis de 
l’Hospitalet de 
Llobregat, l’

Hospitalet 
de 
Llobregat, l’

314-07188/09 10916 Residència Aidar Barcelona

314-07189/09 10917 Residència La Salut Barcelona

Tram. Reg. Centre Població

314-07149/09 10877 Hospital de Dia 
Esclerosi Múltiple 
de Reus

Reus

314-07150/09 10878 Residència 
Sociosanitària 
Monterols, a 
l’Institut Pere Mata

Reus

314-07151/09 10879 Hospital de la 
Santa Creu

Tortosa

314-07152/09 10880  Palamós Gent 
Gran, Serveis de 
Salut Integrats Baix 
Empordà AIE

Palamós

314-07153/09 10881 Complex 
Assistencial de 
Salut Mental Benito 
Menni

Sant Boi de 
Llobregat

314-07154/09 10882 Centre 
Sociosanitari 
d’Esplugues

Esplugues 
de Llobregat

314-07155/09 10883 Centre 
Sociosanitari Sant 
Jordi

Cornellà de 
Llobregat

314-07156/09 10884 Clínica Guadalupe, 
d’Esplugues de 
Llobregat

Esplugues 
de Llobregat

314-07157/09 10885 Clínica de Molins 
de Rei

Molins de 
Rei

314-07158/09 10886 Centre 
Sociosanitari 
Frederica Montseny

Viladecans

314-07159/09 10887 centre Pins d’Or Sant Feliu de 
Llobregat

314-07160/09 10888 Residència Prytanis Sant Boi de 
Llobregat

314-07161/09 10889 Policlínica 
Comarcal del 
Vendrell

Vendrell, el 

314-07162/09 10890 Centre 
Sociosanitari 
Barceloneta 
Bonanova

Barcelona

314-07163/09 10891 Centre 
Sociosanitari 
Mutuam Güell

Barcelona

314-07164/09 10892 Centre 
Sociosanitari Palau

Barcelona

314-07165/09 10893 Centre 
Sociosanitari 
Putget Dolors Aleu

Barcelona

314-07166/09 10894 Centre 
Sociosanitari Sant 
Jordi, de l’Hospital 
Universitari Vall 
d’Hebron

Barcelona
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Tram. Reg. Centre Població

314-07210/09 10938 Centre 
Sociosanitari 
i Residència 
Assistida de Salou

Salou

314-07211/09 10939 Hospital 
Sociosanitari 
Francolí

Tarragona

314-07212/09 10940 Residència de Vila-
seca

Vila-seca

314-07213/09 10941 Hospital 
Sociosanitari de 
Batea

Batea

314-07214/09 10942 Residència Sant 
Antoni

Vielha

314-07215/09 10943 Centre Vallparadís 
Serveis 
Residencials i 
Assistencials

Terrassa

314-07216/09 10944 Fundació Privada 
Sant Llàtzer

Terrassa

314-07217/09 10945 Hospìtal de Dia 
Sant Jordi

Terrassa

314-07218/09 10946 Hospital 
Sociosanitari de 
Terrassa

Terrassa

314-07219/09 10947 Mútua de Terrassa Terrassa

314-07220/09 10948 Centre Residencial 
Sociosanitari 
l’Ametlla del Vallès

Ametlla del 
Vallès, l’

314-07221/09 10949 Fundació Hospital 
Asil

Granollers

314-07222/09 10950 Residència Santa 
Susanna

Caldes de 
Montbui

314-07223/09 10951 Residència Verge 
del Puig

Sant Celoni

314-07224/09 10952 Centre 
Sociosanitari 
Bernat Jaume

Figueres

Tram. Reg. Centre Població

314-07190/09 10918 Residència Regina Barcelona

314-07191/09 10919 Els Serveis Clínics Barcelona

314-07192/09 10920 Casal d’Assistència 
Benèfica

Puig-reig

314-07193/09 10921 Residència 
Montmartí Catsar

Puig-reig

314-07194/09 10922 Centre 
Sociosanitari de la 
Cerdanya

Puigcerdà

314-07195/09 10923 Centre Geriàtric 
Maria Gay

Girona

314-07196/09 10924 Centre 
Sociosanitari 
Mutuam

Girona

314-07197/09 10925 Parc Hospitalari 
Martí Julià

Salt

314-07198/09 10926 Residència Puig 
d’en Roca

Girona

314-07199/09 10927 Centre 
Sociosanitari Casal 
de Curació

Vilassar de 
Mar

314-07200/09 10928 Geriàtric 
delMaresme 1986, 
SL

Mataró

314-07201/09 10929 Centre 
Pass, Centre 
Sociosanitari Antic 
Hospital Sant 
Jaume

Mataró

314-07202/09 10930 Residència Can 
Torras, d’Alella

Alella

314-07203/09 10931 Hospital de la 
Santa Creu

Vic

314-07204/09 10932 Hospital Sant 
Jaume

Manlleu

314-07205/09 10933 Hospital Jaume 
Nadal Meroles

Lleida

314-07206/09 10934 Residència 
Terraferma

Alpicat

314-07207/09 10935 Hospital 
Sociosanitari de 
Lloret de Mar

Lloret de 
Mar

314-07208/09 10936 Hospital 
Sociosanitari Sant 
Jaume

Blanes

314-07209/09 10937 Centre 
Sociosanitari del 
Solsonès

Solsona
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Tram. Reg. Centre Població

314-07231/09 10959 Hospital de Dia 
Esclerosi Múltiple 
de Reus

Reus

314-07232/09 10960 Residència 
Sociosanitària 
Monterols Institut 
Pere Mata

Reus

314-07233/09 10961 Hospital de la 
Santa Creu

Tortosa

314-07234/09 10962 Centre Palamós 
Gent Gran, 
Serveis de Salut 
Integrats Baix 
Empordà Aie

Palamós

314-07235/09 10963 Complex 
Assistencial de 
Salut Mental 
Benito Menni

Sant Boi de 
Llobregat

314-07236/09 10964 Centre 
Sociosanitari 
d’Esplugues de 
Llobregat

Esplugues 
de Llobregat

314-07237/09 10965 Centre 
Sociosanitari Sant 
Jordi

Cornellà de 
Llobregat

314-07238/09 10966 Clínica Guadalupe Esplugues 
de Llobregat

314-07239/09 10967 Clínica de Molins 
de Rei

Molins de 
Rei

314-07240/09 10968 Centre 
Sociosanitari 
Frederica 
Montseny

Viladecans

314-07241/09 10969 Centre Pins d’Or Sant Feliu 
de Llobregat

314-07242/09 10970 Residència 
Prytanis

Sant Boi de 
Llobregat

314-07243/09 10971 Policlínica 
Comarcal del 
Vendrell

Vendrell

314-07244/09 10972 Centre 
Sociosanitari 
Barceloneta 
Bonanova

Barcelona

314-07245/09 10973 Centre 
Sociosanitari 
Mutuam Güell

Barcelona

314-07246/09 10974 Centre 
Sociosanitari 
Palau

Barcelona

314-07247/09 10975 Centre 
Sociosanitari 
Putget Dolors 
Aleu

Barcelona

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció del nombre de llits dispo-
nibles al Centre Sociosanitari Ricard For-
tuny, de Vilafranca del Penedès, el 2011
Tram. 314-07225/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10953 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina reducció s’ha produït o es preveu que es produ-
eixi de llits disponibles el 2011 en relació a 2010 (nom-
bre ponderat dels 365 dies) en El Centre sociosanitari de 
Vilafranca Ricard Fortuny?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

La diputada Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, ha formulat exactament la mateixa pregunta al 
Govern a respondre per escrit per a diversos centres. Tot 
seguit s’indiquen els centres amb el número de tramitació 
i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 26.04.2011)

Tram. Reg. Centre Població

314-07226/09 10954 Fundació 
Sanitària 
d’Igualada

Igualada

314-07227/09 10955 Fundació 
Sanitària Sant 
Josep

Igualada

314-07228/09 10956 Centre Althaia 
Clínica Sant 
Josep

Manresa

314-07229/09 10957 Fundació 
Sociosanitària 
Hospital de Sant 
Andreu

Manresa

314-07230/09 10958 Centre 
Sociosanitari 
Ciutat de Reus

Reus



3 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 64

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 126

Tram. Reg. Centre Població

314-07270/09 10998 Residència Aldar Barcelona

314-07271/09 10999 Residència La 
Salut

Barcelona

314-07272/09 11000 Residència 
Regina

Barcelona

314-07273/09 11001 Serveis Clínics Barcelona

314-07274/09 11002 Casal 
d’Assistència 
Benèfica

Puig-reig

314-07275/09 11003 Residència 
Montmartí Catsar

Puig-reig

314-07276/09 11004 Centre 
Sociosanitari de 
la Cerdanya

Puigcerdà

314-07277/09 11005 Centre Geriàtric 
Maria Gay

Girona

314-07278/09 11006 Centre 
Sociosanitari 
Mutuam

Girona

314-07279/09 11007 Parc Hospitalari 
Martí Julià

Salt

314-07280/09 11008 Residència Puig 
d’en Roca

Girona

314-07281/09 11009 Centre 
Sociosanitari 
Casal de Curació

Vilassar de 
Mar

314-07282/09 11010 Geriàtric 
delMaresme 1986

Mataró

314-07283/09 11011 Centre 
Pass, Centre 
Sociosanitari 
Antic Hospital 
Sant Jaume

Mataró

314-07284/09 11012 Residència Can 
Torras

Alella

314-07285/09 11013 Hospital de la 
Santa Creu

Vic

314-07286/09 11014 Hospital Sant 
Jaume

Manlleu

314-07287/09 11015 Hospital Jaume 
Nadal Meroles

Lleida

314-07288/09 11016 Residència 
Terraferma

Alpicat

314-07289/09 11017 Hospital 
Sociosanitari de 
Lloret de Mar

Lloret de 
Mar

314-07290/09 11018 Hospital 
Sociosanitari Sant 
Jaume

Blanes

Tram. Reg. Centre Població

314-07248/09 10976 Centre 
Sociosanitari Sant 
Jordi de la Vall 
d’Hebron

Barcelona

314-07249/09 10977 Centres 
Assistencials Dr. 
Emili Mira i López

Santa 
Coloma de 
Gramenet

314-07250/09 10978 Clínica El Carme Barcelona

314-07251/09 10979 Clínica Figarola Barcelona

314-07252/09 10980 Clínica Provença Barcelona

314-07253/09 10981 Clínica 
Residencial 
Geriàtrica

Barcelona

314-07254/09 10982 Clínica Secretari 
Coloma

Barcelona

314-07255/09 10983 Clínica Solàrium Barcelona

314-07256/09 10984 Centre 
Euroresidències 
Les Corts

Barcelona

314-07257/09 10985 Fundació Ace Barcelona

314-07258/09 10986 Fundació 
Esclerosi Múltiple

Barcelona

314-07259/09 10987 Fundació 
Sociosanitària

Barcelona

314-07260/09 10988 Hospital Duran i 
Reynals

Hospitalet 
de 
Llobregat, l’

314-07261/09 10989 Hospital Evangèlic Barcelona

314-07262/09 10990 Hospital Mare de 
Déu de la Mercè

Barcelona

314-07263/09 10991 Hospital 
Sociosanitari

Hospitalet 
de 
Llobregat, l’

314-07264/09 10992 Pades Consorci 
Sanitari Integral

Barcelona

314-07265/09 10993 Pades Dreta 
i Esquerra de 
l’Eixample 
Mutuam

Barcelona

314-07266/09 10994 Pades Les Corts 
i Pades Sants-
Montjuïc Mutuam

Barcelona

314-07267/09 10995 Pades Sant Martí 
Nord

Barcelona

314-07268/09 10996 Parc Sanitari Pere 
Virgili

Barcelona

314-07269/09 10997 Pytanis Hospital Hospitalet 
de 
Llobregat, l’
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les fuites d’hidrocarburs de Repsol al 
riu Francolí
Tram. 314-07306/09

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 11034 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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: 

– Ha tingut coneixement el Govern de l’última fuita d’hi-
drocarburs provinents de Repsol al riu Francolí?

– Quantes fuites d’hidrocarburs s’han vertit en els últims 
anys al riu Francolí? Desglossar per anys.

– El Govern ha posat en marxa alguna actuació per evi-
tar aquest tipus de fuites al riu Francolí? Quines han es-
tat aquestes actuacions?

– El Govern ha desenvolupat accions per regenerar el riu 
Francolí després dels abocaments d’hidrocarburs?

– Quin ha estat responsable de les fuites produïdes en els 
últims anys al riu Francolí?

– El Govern ha obert algun tipus d’expedient informa-
tiu sobre els abocaments d’hidrocarburs al riu Francolí? 
Quines han estat les conclusions d’aquests expedients?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del  
12 d’abril de 2011
Tram. 314-07307/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11035 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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.

Tram. Reg. Centre Població

314-07291/09 11019 Centre 
Sociosanitari del 
Solsonès

Solsona

314-07292/09 11020 Centre 
Sociosanitari 
i Residència 
Assistida

Salou

314-07293/09 11021 Hospital 
Sociosanitari 
Francolí

Tarragona

314-07294/09 11022 Residència de 
Vila-seca

Vila-seca

314-07295/09 11023 Hospital 
Sociosanitari de 
Batea

Batea

314-07296/09 11024 Residència Sant 
Antoni

Vielha

314-07297/09 11025 Centre Vallparadís 
Serveis 
Residencials i 
Assistencials

Terrassa

314-07298/09 11026 Fundació Privada 
Sant Llàtzer

Terrassa

314-07299/09 11027 Hospital de Dia 
Sant Jordi

Terrassa

314-07300/09 11028 Hospital 
Sociosanitari de 
Terrassa

Terrassa

314-07301/09 11029 Mútua de 
Terrassa

Terrassa

314-07302/09 11030 Centre 
Residencial 
Sociosanitari

Ametlla del 
Vallès, l

314-07303/09 11031 Fundació Hospital 
Asil

Granollers

314-07304/09 11032 Residència Santa 
Susanna

Caldes de 
Montbui

314-07305/09 11033 Residència Verge 
del Puig

Sant Celoni
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi informatiu i l’execució de les 
obres de la variant est de Ripoll
Tram. 314-07309/09

Formulació
Esteve Pujol Badà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11037 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Esteve Pujol i Badà, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la reso-
lució de les al·legacions de l’estudi informatiu de la variant  
est de Ripoll? Quin és el calendari previst per a l’execu-
ció d’aquesta infraestructura?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Esteve Pujol i Badà
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’assistents i la gestió eco-
nòmica relatius a l’obra de teatre Musicolèp-
sia (Rapsòdia per a set putes) al Teatre Na-
cional de Catalunya
Tram. 314-07310/09

Formulació
Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 11045 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Alícia Alegret i Martí, 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: 

1) Quin ha estat el número d’assistents a l’obra de teatre 
Musicolèpsia (Rapsòdia per a set putes) al Teatre Nacio-
nal de Catalunya durant el temps en què s’ha representat?

2) Quina ha estat la recaptació de l’obra de teatre Mu-
sicolèpsia (Rapsòdia per a set putes) durant el que s’ha 
representat?

3) Quin és el nombre de persones que han comprat entra-
da per anar a aquestes representacions?

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 12 d’abril de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– qui va autoritzar la seva assistència?

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a l’adequació 
del mobiliari dels combois de la línia ferro-
viària entre Barcelona, Vic, Ripoll i La Tour 
de Querol
Tram. 314-07308/09

Formulació
Esteve Pujol Badà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Esteve Pujol i Badà, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el calendari previst pel Govern per a l’adequa-
ció del mobiliari interior dels combois de la línia ferro-
viària Barcelona - Vic - Ripoll - La Tour de Querol, per 
adaptar-los a recorreguts de mitja i llarga distància?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Esteve Pujol i Badà
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de la 
Presidència a la reunió del Govern del 5 d’abril  
de 2011
Tram. 314-07312/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11069 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 5 d’abril de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– qui va autoritzar la seva assistència?

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destitució de Francesc Puig del 
càrrec de director del Centre d’Alt Rendi-
ment de Sant Cugat (Vallès Occidental)
Tram. 314-07313/09

Formulació
Laia Bonet Rull, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11072 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

 A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, i Jaume Collboni Cuadrado, diputat, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

4) Quin ha estat el cost total de la representació i quin és 
el cost que ha hagut de fer front directa o indirectament el  
TNC?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Alícia Alegret i Martí
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’assistents i la gestió eco-
nòmica relatius a l’obra de teatre Gang Bang 
al Teatre Nacional de Catalunya
Tram. 314-07311/09

Formulació
Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 11046 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Alícia Alegret i Martí, 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: 

1) Quin ha estat el número d’assistents a l’obra de teatre 
Gang Bang al Teatre Nacional de Catalunya durant el 
temps en què s’ha representat?

2) Quina ha estat la recaptació de l’obra de teatre Gang 
Bang durant el que s’ha representat?

3) Quin és el nombre de persones que han comprat entra-
da per anar a aquestes representacions?

4) Quin ha estat el cost total de la representació i quin és 
el cost que ha hagut de fer front directa o indirectament 
el TNC?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Alícia Alegret i Martí
Diputada del GP del PPC
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ment 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: 

– Mantindrà el Govern el compromís de finançament ja 
acordat amb les federacions esportives de Catalunya i la 
UFEC per al desenvolupament de la seva tasca de pro-
moció esportiva del país?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011 

Laia Bonet Rull Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’absència del president de la Comis-
sió Bilateral Generalitat - Estat a la cimera 
anticrisi del 25 de març de 2011
Tram. 314-07316/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11080 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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: 

– Per què no va assistir l’Hble. Sr. Antoni Duran i Lleida, 
President de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat a 
la Cimera Anticrisi realitzada el dia 25 de març de 2011?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del viatge de la vicepresi-
denta del Govern a Miami
Tram. 314-07317/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11081 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 

– Quin ha estat el motiu de la destitució del senyor Fran-
cesc de Puig al front de la direcció del CAR de Sant Cugat?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011 

Laia Bonet Rull Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de l’acord de finança-
ment dels consells esportius
Tram. 314-07314/09

Formulació
Laia Bonet Rull, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11073 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, i Jaume Collboni Cuadradom d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Pensa el Govern mantenir l’acord amb els Consells Es-
portius pel que fa referència al seu finançament ja acor-
dat, tenint en compte el paper d’ens promotors dels jocs 
esportius en edat escolar de Catalunya?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011 

Laia Bonet Rull Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord amb les federacions esporti-
ves i la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya per al finançament de la promo-
ció de l’esport
Tram. 314-07315/09

Formulació
Laia Bonet Rull, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11074 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta, Jaume Collboni Cua-
drado, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
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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: 

– Quants dies ha estat la Vicepresidenta del Govern a 
Miami?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda detallada de l’estada de la vi-
cepresidenta del Govern a Miami
Tram. 314-07320/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11084 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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: 

– Quina ha estat l’agenda detallada de la Vicepresidenta 
del Govern durant la seva estada a Miami?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quins són els motius del viatge que ha fet la Vicepresi-
denta del Govern a Miami?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’àmbit competencial de la vicepresi-
denta del Govern que justifica el seu viatge 
a Miami
Tram. 314-07318/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11082 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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: 

– Quin és l’àmbit competencial de la Vicepresidenta del 
Govern que justifica el seu viatge a Miami?

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 nombre de dies que la vicepresi-
dent del Govern ha estat a Miami
Tram. 314-07319/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11083 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els càrrecs de les persones que van 
acompanyar la vicepresidenta del Govern 
en el seu viatge a Miami
Tram. 314-07323/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11087 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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: 

– Quins càrrecs tenien les persones que varen acompa-
nyar a la Vicepresidenta del Govern en el viatge que va 
fer Miami?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la funció de les persones que van 
acompanyar la vicepresidenta del Govern 
en el seu viatge a Miami
Tram. 314-07324/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11088 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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: 

– Quina era la funció a desenvolupar per les persones 
que varen acompanyar a la Vicepresidenta del Govern en 
el seu viatge a Miami?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses del viatge a Miami de la 
vicepresidenta del Govern i de les persones 
que l’acompanyaven
Tram. 314-07321/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11085 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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: 

– Quina ha estat la despesa total, inclosa la generada pels 
acompanyants, del viatge de la Vicepresidenta del Go-
vern a Miami?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones que van acompanyar la 
vicepresidenta del Govern en el seu viatge 
a Miami
Tram. 314-07322/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11086 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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: 

– Qui va acompanyar a la Vicepresidenta del Govern en 
el viatge que va fer a Miami?

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost assignat a Antoni Duran 
i Lleida per a exercir el càrrec de president 
de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat
Tram. 314-07327/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11091 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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: 

– Compta l’Hble. Sr. Antoni Duran i Lleida amb pressu-
post per exercir la seva responsabilitat com a President 
de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal de la Generalitat assig-
nat a Antoni Duran i Lleida per a exercir el 
càrrec de president de la Comissió Mixta 
d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generali-
tat
Tram. 314-07328/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11092 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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: 

– Compta l’Hble. Sr. Antoni Duran i Lleida amb perso-
nal al servei de la Generalitat, per exercir la seva respon-
sabilitat com a President de la Comissió Mixta d’Afers 
Econòmics i Fiscals Estat Generalitat?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal de la Generalitat assig-
nat a Antoni Duran i Lleida per a exercir el 
càrrec de president de la Comissió Bilateral 
Generalitat-Estat
Tram. 314-07325/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11089 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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: 

– Compta l’Hble. Sr. Antoni Duran i Lleida amb perso-
nal al servei de la Generalitat, per exercir la seva res-
ponsabilitat com a President de la Comissió Bilateral 
Generalitat - Estat?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dependències assignades a Anto-
ni Duran i Lleida per a exercir el càrrec de 
president de la Comissió Bilateral Genera-
litat-Estat
Tram. 314-07326/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11090 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Compta l’Hble. Sr. Antoni Duran i Lleida amb depen-
dències assignades per exercir la seva responsabilitat 
com a President de la Comissió Bilateral Generalitat - 
Estat?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Fascicle quart
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal de la Generalitat assig-
nat a Antoni Duran i Lleida per a exercir el 
càrrec de president de la Comissió Bilateral 
d’Infraestructures
Tram. 314-07331/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11095 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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: 

– Compta l’Hble. Sr. Antoni Duran i Lleida amb perso-
nal al servei de la Generalitat, per exercir la seva res-
ponsabilitat com a President de la Comissió d’Infraes-
tructures?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dependències assignades a Anto-
ni Duran i Lleida per a exercir el càrrec de 
president de la Comissió Bilateral d’Infraes-
tructures
Tram. 314-07332/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11096 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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: 

– Compta l’Hble. Sr. Antoni Duran i Lleida amb depen-
dències assignades per exercir la seva responsabilitat 
com a President de la Comissió d’Infraestructures?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dependències assignades a Anto-
ni Duran i Lleida per a exercir el càrrec de 
president de la Comissió Mixta d’Afers Eco-
nòmics i Fiscals Estat-Generalitat
Tram. 314-07329/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11093 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Compta l’Hble. Sr. Antoni Duran i Lleida amb depen-
dències assignades per exercir la seva responsabilitat 
com a President de la Comissió Mixta d’Afers Econò-
mics i Fiscals Estat Generalitat?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost assignat a Antoni Duran 
i Lleida per a exercir el càrrec de president 
de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i 
Fiscals Estat-Generalitat
Tram. 314-07330/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11094 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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: 

– Compta l’Hble. Sr. Antoni Duran i Lleida amb pressu-
post per exercir la seva responsabilitat com a President 
de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat 
Generalitat?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dependències assignades a Anto-
ni Duran i Lleida per a exercir el càrrec de 
president de la Comissió Mixta de Transfe-
rències Estat-Generalitat
Tram. 314-07335/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11099 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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: 

– Compta l’Hble. Sr. Antoni Duran i Lleida amb depen-
dències assignades per exercir la seva responsabilitat 
com a President de la Comissió Mixta de Transferències?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost assignat a Antoni Duran 
i Lleida per a exercir el càrrec de president 
de la Comissió Mixta de Transferències Es-
tat-Generalitat
Tram. 314-07336/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11100 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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: 

– Compta l’Hble. Sr. Antoni Duran i Lleida amb pressu-
post per exercir la seva responsabilitat com a President 
de la Comissió Mixta de Transferències?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost assignat a Antoni Duran 
i Lleida per a exercir el càrrec de president 
de la Comissió Bilateral d’Infraestructures
Tram. 314-07333/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11097 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Compta l’Hble. Sr. Antoni Duran i Lleida amb pressu-
post per exercir la seva responsabilitat com a President 
de la Comissió d’Infraestructures?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal de la Generalitat assig-
nat a Antoni Duran i Lleida per a exercir el 
càrrec de president de la Comissió Mixta de 
Transferències Estat-Generalitat
Tram. 314-07334/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11098 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Compta l’Hble. Sr. Antoni Duran i Lleida amb perso-
nal al servei de la Generalitat, per exercir la seva res-
ponsabilitat com a President de la Comissió Mixta de 
Transferències?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC
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va posar en funcionament temps enrere a l’àmbit de la 
província de Barcelona?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la col·laboració entre l’Agència de Di-
fusió Artística i l’Oficina de Difusió Artísti-
ca de la Diputació de Barcelona per a evitar 
duplicitats i estalviar recursos
Tram. 314-07339/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11103 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Hi ha previst algun mecanisme de col·laboració per tal 
d’estalviar recursos i d’evitar duplicitats entre l’Agència 
de Difusió Artística i l’Oficina de Difusió Artística de la 
Diputació de Barcelona?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions al Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya corresponents al 2012
Tram. 314-07340/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11104 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equipaments culturals municipals 
als quals poden afectar les retallades eco-
nòmiques del Govern
Tram. 314-07337/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11101 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins equipaments culturals municipals veuran reta-
llades les aportacions compromeses pel govern de la Ge-
neralitat? En quant es quantifica aquesta retallada?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la col·laboració entre la Xarxa de Mu-
seus Locals de Catalunya i la Xarxa de Museus  
Locals de la Diputació de Barcelona per a 
evitar duplicitats i estalviar recursos
Tram. 314-07338/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11102 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Hi ha previst algun mecanisme de col·laboració per tal 
d’estalviar recursos i d’evitar duplicitats entre la Xarxa 
de Museus Locals de Catalunya de recent creació i la 
Xarxa de Museus Locals que la Diputació de Barcelona 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió del Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals de suprimir 
convocatòries d’ajuts als ens locals
Tram. 314-07342/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11106 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– HI ha prevista la retallada o la supressió d’alguna de 
les diferents convocatòries d’ajuts adreçades als ens lo-
cals que gestiona el Departament de Governació?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Celestino Corbacho i Chaves
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reformulació de la Llei 2/2004, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial
Tram. 314-07343/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11107 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– El Conseller Recoder ha lloat en nombroses ocasions 
les bondats de la Llei de Millora de Barris impulsada per 
l’anterior govern i s’ha mostrat partidari de reformular-la. 
En què consistirà exactament aquesta reformulació? Va-
riaran els objectius, els procediments d’adjudicació o  
el perfil dels barris receptors dels ajuts?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Celestino Corbacho i Chaves
Diputat del GP SOC

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

– Pensa el Govern de la Generalitat mantenir les aporta-
cions previstes a la darrera anualitat del PUOSC (2012) 
o hi ha alguna retallada prevista? En cas de resposta afir-
mativa, quins programes es veurien afectats, quin criteri 
s’ha seguit per decidir on retallar? i, finalment, quina se-
ria la quantitat a retallar?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Celestino Corbacho i Chaves
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la previsió de renovar el conveni 
d’aportacions al Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya
Tram. 314-07341/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11105 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– El conveni d’aportacions al PUOSC té una clàusula de 
renovació automàtica sempre que cap de les dues parts 
el denunciï. Té previst el govern de la Generalitat reno-
var el conveni mantenint les aportacions pactades o pel 
contrari té intenció de modificar-lo en algun dels seus 
apartats?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Celestino Corbacho i Chaves
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació econòmica per al desple-
gament de la Llei 3/2009, de regularització i 
millora d’urbanitzacions amb dèficits urba-
nístics
Tram. 314-07346/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11110 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina serà la dotació prevista pel desplegament de la 
Llei de Millora d’Urbanitzacions?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Celestino Corbacho i Chaves
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ràtio de mossos d’esquadra per ha-
bitant a cadascuna de les regions policials
Tram. 314-07347/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– L’esforç que les policies locals fan en matèria de se-
guretat requereix d’una col·laboració estreta amb el cos 
de Mossos d’Esquadra que sovint no es dóna per manca 
d’efectius d’aquests darrers. Alcaldes com el de Barcelo-
na han protestat per la manca d’efectius dels Mossos al 
seu municipi en un moment en que el seu desplegament 
es veurà retallat en 200 places en la pròxima promoció, 
un 25%. El Parlament de Catalunya va aprovar l’any 
2005 una ràtio de 2,5 agents per cada 1.000 habitants. 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació econòmica de la nova Llei 
de millora de barris
Tram. 314-07344/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11108 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina serà la dotació econòmica de la nova Llei de 
Millora de Barris?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Celestino Corbacho i Chaves
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la part dels ajuts que hauran de finan-
çar els ajuntaments relatius a la nova Llei de 
millora de barris
Tram. 314-07345/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11109 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Tenen previst algun mecanisme per facilitar que els 
ajuntaments puguin fer front a la part dels ajuts que els toca  
finançar en relació de la nova Llei de Millora de Barris?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Celestino Corbacho i Chaves
Diputat del GP SOC



3 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 64

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 139

– Quina és la distribució territorial prevista dels efectius 
del cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el repartiment de competències rela-
tives a la gestió dels espais naturals entre el  
Departament de Territori i Sostenibilitat i  
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-07350/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11114 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Mònica Lafuente de 
la Torre, diputada, Roberto Edgardo Labandera Gana-
chipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Amb el nou organigrama del govern la gestió dels espais 
naturals sembla quedar dividida entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. No obs-
tant, seguim sense conèixer amb detall com queden re-
partides les competències pel que fa a la gestió d’aquests 
espais, la formulació de plans, l’assignació de recursos, 
el planejament, etc.

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

– Podria explicar-nos amb detall el Conseller de Territori 
i Sostenibilitat com queden repartides aquestes compe-
tències entre els dos departaments? No creu que seria 
més eficient i més racional que la gestió dels espais natu-
rals recaigués en un sol departament?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011 

Jordi Terrades i Santacreu, Mònica Lafuente de la Torre,  
i Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del 
GP SOC

Quina és actualment la ràtio de mossos/habitant per a 
cadascuna de les regions policials?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places noves del Cos 
de Mossos d’Esquadra que es preveu cobrir 
durant la IX legislatura
Tram. 314-07348/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quantes places noves en el cos de Mossos d’Esquadra 
està previst que es cobreixin al llarg de la propera legis-
latura?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distribució territorial dels efectius 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-07349/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11113 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el repartiment de competències rela-
tives a la gestió dels espais naturals entre el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural i el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat
Tram. 314-07352/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11116 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Mònica Lafuente de 
la Torre, diputada, Roberto Edgardo Labandera Gana-
chipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Amb el nou organigrama del govern la gestió dels espais 
naturals sembla quedar dividida entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. No obs-
tant, seguim sense conèixer amb detall com queden re-
partides les competències pel que fa a la gestió d’aquests 
espais, la formulació de plans, l’assignació de recursos, 
el planejament, etc.

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

– Podria explicar-nos amb detall el Conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
com queden repartides aquestes competències entre els 
dos departaments? No creu que seria més eficient i més 
racional que la gestió dels espais naturals recaigués en 
un sol departament?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011 

Jordi Terrades i Santacreu, Mònica Lafuente de la Torre,  
i Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació entre el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural i els governs locals per a 
gestionar els espais naturals
Tram. 314-07351/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11115 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Mònica Lafuente de 
la Torre, diputada, Roberto Edgardo Labandera Gana-
chipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Amb el nou organigrama del govern la gestió dels espais 
naturals sembla quedar dividida entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. No obs-
tant, seguim sense conèixer amb detall com queden re-
partides les competències pel que fa a la gestió d’aquests 
espais, la formulació de plans, l’assignació de recursos, 
el planejament, etc.

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

– Hi ha prevista la creació d’algun mecanisme de coor-
dinació entre els departaments, que incorpori també els 
governs locals per garantir la correcta gestió dels espais 
naturals?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011 

Jordi Terrades i Santacreu, Mònica Lafuente de la Torre,  
i Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del 
GP SOC
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suport i/o col·laboració amb els ajuntaments per fer front 
a aquesta problemàtica?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi econòmic per la paralització 
del programa d’informatització a les aules
Tram. 314-07355/09

Formulació
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin estalvi econòmic comporta la paralització del 
programa d’informatització a les aules?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011 

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’ajuts a diversos centres 
per a fer front a les despeses corrents
Tram. 314-07356/09

Formulació
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11120 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Daniel Font i Cardona, 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: 

– Respecte a la reducció de partides per fer front a les 
despeses corrents, diversos centres han denunciat que no 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques al Con-
sorci del Parc de Collserola i al Consorci de 
la Serralada Litoral
Tram. 314-07353/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11117 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Mònica Lafuente de 
la Torre, diputada, Roberto Edgardo Labandera Gana-
chipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment 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: 

– Té previst el govern de la Generalitat fer efectives les 
aportacions previstes als consorcis del Parc de Collse-
rola i de la Serralada Litoral? Si és així, en quina data?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011 

Jordi Terrades i Santacreu, Mònica Lafuente de la Torre,  
i Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de les depuradores 
programades per l’Agència Catalana de l’Ai-
gua per abans del 2014
Tram. 314-07354/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11118 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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: 

– Segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la pla-
nificació hidrològica en l’àmbit del sanejament preveu 
construir 1.544 estacions abans del 2014 per tractar les 
aigües de tots els nuclis inferiors a 2.000 habitants. Es 
complirà aquesta planificació? Si finalment no es com-
pleix, quantes d’aquestes depuradores programades dei-
xaran d’executar-se? Hi ha previst algun mecanisme de 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quina quantitat preveu dedicar el Govern a beques de 
menjador escolar durant el curs 2010-2011?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011 

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Aran Salut, Servicis Assistenci-
aus, SL, a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07359/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11123 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

A quantes persones any equival la reducció de dedicaci-
ons de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Aran 
Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, SL a l’Institut 
Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

poden fer front als rebuts bàsics per al funcionament de 
les seves instal·lacions. Hi ha prevista alguna línia d’aju-
da específica per fer front a aquesta problemàtica?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011 

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places escolars de les 
escoles sense acord de Govern ni assigna-
ció pressupostària
Tram. 314-07357/09

Formulació
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11121 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el nombre de places escolars de les escoles 
programades que no disposen encara d’Acord de Govern 
i assignació pressupostària per la seva construcció?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011 

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts per a beques de menjador 
escolar el curs 2010-2011
Tram. 314-07358/09

Formulació
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11122 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Daniel Font i Cardona, 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.
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cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Bada-
lona Serveis Assistencials, SA. a l’Institut Català de la 
Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Consorci Castelldefels Agents 
de Salut a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07362/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11126 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Con-
sorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP) a l’Institut 
Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Fundació Privada Hospital de 
Puigcerdà a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07360/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11124 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Funda-
ció Privada Hospital de Puigcerdà a l’Institut Català de 
la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Badalona Serveis Assistencials, 
SA, a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07361/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11125 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
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cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Con-
sorci de Gestió, Corporació Sanitària a l’Institut Català 
de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Consorci Sanitari de Terrassa a 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07365/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11129 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Con-
sorci Sanitari de Terrassa a l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Consorci d’Atenció Primària de 
Salut Eixample a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07363/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11127 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Con-
sorci d’Atenció Primària de Salut Eixample (CAPSE) a 
l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Consorci de Gestió, Corporació 
Sanitària, a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07364/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11128 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-



3 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 64

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 145

plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Consor-
ci Sanitari Integral a l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’EAP Dreta de l’Eixample a l’Institut Ca-
talà de la Salut
Tram. 314-07368/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11132 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat EAP 
Dreta de l’Eixample, SL a l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’EAP Poble Sec a l’Institut Català de la 
Salut
Tram. 314-07369/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11133 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Ortiz Castellví, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Consorci Sanitari del Maresme a 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07366/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11130 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Consor-
ci Sanitari del Maresme a l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de persones per any a 
què equival la reducció en els serveis pres-
tats per l’entitat Consorci Sanitari Integral a 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07367/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11131 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’EAP Sarrià a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07371/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11135 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat EAP 
Sarrià, SL a l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’EAP Vallplasa Atenció Primària a l’Ins-
titut Català de la Salut
Tram. 314-07372/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11136 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat EAP 

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: 

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat EAP 
Poble Sec, SL a l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’EAP Sardenya a l’Institut Català de la 
Salut
Tram. 314-07370/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11134 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat EAP 
Sardenya, SL a l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Mútua de Terrassa, Mutualitat 
de Previsió Social a Prima Fixa, a l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 314-07374/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Mútua 
de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa a 
l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Parc Sanitari Pere Virgili a l’Ins-
titut Català de la Salut
Tram. 314-07375/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11139 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

Vallplasa Atenció Primària, SL a l’Institut Català de la 
Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Institut Municipal de Prestaci-
ons d’Assistència Mèdica al Personal Muni-
cipal a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07373/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11137 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Institut 
Municipal de Prestacions d’Assistència Mèdica al Perso-
nal Municipal (PAMEM) a l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Serveis d’Atenció Primària Parc 
Taulí, SA, a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07377/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11141 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Serveis 
d’Atenció Primària Parc Taulí, SAU a l’Institut Català de 
la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Atenció Primària Alt Camp, SLL, 
a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07378/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11142 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Parc 
Sanitari Pere Virgili a l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Projectes Sanitaris i Socials, SA, 
a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07376/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11140 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Projec-
tes Sanitaris i Socials, SA a l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Fundació Privada Assistencial 
Sanitària i Social (FASS) a l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 314-07380/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11144 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Fun-
dació Privada FASS (Fundació Assistencial Sanitària i 
Social) a l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07381/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11145 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Atenció 
Primària Alt Camp, SLL a l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Fundació Centres Assistencials 
i d’Urgències a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07379/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11143 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Funda-
ció Centres Assistencials i d’Urgències (CAU) a l’Institut 
Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Althaia Xarxa Assistencial de 
Manresa, Fundació Privada, a l’Institut Ca-
talà de la Salut
Tram. 314-07383/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11147 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Althaia  
Xarxa Assistencial de Manresa, Fundació Privada a 
l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’Osona Sud - Alt Congost a l’Institut Ca-
talà de la Salut
Tram. 314-07384/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11148 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Gestió 
i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) a l’Institut Català 
de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Grup Assistència Sanitària So-
cial (Grup SAGESSA), a l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 314-07382/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11146 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Grup 
d’Assistència Sanitària Social (Grup SAGESSA) a l’Ins-
titut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Hospital del Solsonès, Funda-
ció Pública Comarcal, a l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 314-07386/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11150 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Hospi-
tal del Solsonès, Fundació Pública Comarcal a l’Institut 
Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Consorci Sanitari de l’Anoia a 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07387/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11151 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat EAP 
Osona Sud-Alt Congost, SL a l’Institut Català de la Sa-
lut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’EAP Vic a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07385/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11149 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat EAP 
Vic, SL a l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Consorci Assistencial del Baix 
Empordà a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07389/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11153 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Con-
sorci Assistencial del Baix Empordà (CABE) a l’Institut 
Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Corporació de Salut del Mares-
me i La Selva a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07390/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11154 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Consor-
ci Sanitari de l’Anoia a l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Albera Salut, SL, a l’Institut Ca-
talà de la Salut
Tram. 314-07388/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11152 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Albera 
Salut, SL a l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Fundació Hospital Sant Jaume 
d’Olot a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07392/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11156 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Fun-
dació Hospital Sant Jaume d’Olot a l’Institut Català de 
la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Hospital de Figueres, Fundació 
Privada, a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07393/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11157 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-

cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Corpo-
ració de Salut del Maresme i La Selva a l’Institut Català 
de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Fundació Hospital de Campde-
vànol a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07391/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11155 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Fun-
dació Hospital de Campdevànol a l’Institut Català de la 
Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Gestió de Serveis Sanitaris a 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07395/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11159 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Gestió 
de Serveis Sanitaris (GSS) a l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicació al DOGC de la relació de 
llocs de treball dels departaments i òrgans 
de l’estructura administrativa i de serveis de 
la Generalitat
Tram. 314-07396/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11161 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El primer paràgraf de l’article 29 del DL 1/1997, de 
31 d’octubre, pel qual s’aprovà la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública (DOGC, del 3 de 

cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Hospi-
tal de Figueres, Fundació Privada a l’Institut Català de 
la Salut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones per any a què 
equival la reducció en els serveis prestats 
per l’entitat Institut d’Assistència Sanitària a 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-07394/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11158 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quantes persones any equival la reducció de dedica-
cions de personal, ja sigui per la no cobertura de suplèn-
cies o per la reducció de llocs de treball (de dedicació 
plena o parcial) en els serveis que presta l’entitat Institut 
d’Assistència Sanitària (IAS) a l’Institut Català de la Sa-
lut?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llocs de treball destinats 
a funcionaris en l’Administració i els serveis 
de la Generalitat
Tram. 314-07398/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11163 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El primer paràgraf de l’article 29 del DL 1/1997, de 
31 d’octubre, pel qual s’aprovà la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública (DOGC, del 3 de 
novembre) diu això: La relació de llocs de treball és pú-
blica i ha d’incloure tots els llocs de funcionaris, laborals 
i eventuals existents en l’Administració de la Generalitat. 
Quin és el nombre total de llocs de treball destinats a 
funcionaris en l’Administració i els Serveis de la Genera-
litat de Catalunya?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llocs de treball destinats 
al personal laboral en l’Administració i els 
serveis de la Generalitat
Tram. 314-07399/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11164 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El primer paràgraf de l’article 29 del DL 1/1997, de 
31 d’octubre, pel qual s’aprovà la refosa en un text únic 

novembre) diu això: La relació de llocs de treball és pú-
blica i ha d’incloure tots els llocs de funcionaris, laborals 
i eventuals existents en l’Administració de la Generalitat. 
Tots els departaments i òrgans de l’estructura adminis-
trativa i de serveis de la Generalitat de Catalunya, dispo-
sen de llur relació de llocs de treball aprovada i publica-
da al DOGC?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball dels departaments 
i òrgans de l’estructura administrativa i de 
serveis de la Generalitat
Tram. 314-07397/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11162 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El primer paràgraf de l’article 29 del DL 1/1997, de 
31 d’octubre, pel qual s’aprovà la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública (DOGC, del 3 de 
novembre) diu això: La relació de llocs de treball és pú-
blica i ha d’incloure tots els llocs de funcionaris, laborals 
i eventuals existents en l’Administració de la Generalitat. 
En tots els casos, els llocs de treball establerts mitjançant 
aquest instrument d’organització i l’estructura orgànica, 
corresponen a la realitat?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llocs de treball vacants, 
desglossats segons es destinin a funciona-
ris i personal laboral i eventual, en l’Adminis-
tració i els serveis de la Generalitat
Tram. 314-07401/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11166 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El primer paràgraf de l’article 29 del DL 1/1997, de 
31 d’octubre, pel qual s’aprovà la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública (DOGC, del 3 de 
novembre) diu això: La relació de llocs de treball és pú-
blica i ha d’incloure tots els llocs de funcionaris, laborals 
i eventuals existents en l’Administració de la Generali-
tat. Quin és el nombre total de llocs de treball vacants, 
desglossats segons hagin estat destinats a la provisió de 
funcionaris, personal laboral o personal eventual?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llocs de treball vacants, 
coberts temporalment per funcionaris inte-
rins o personal laboral en contracte tempo-
ral, en l’Administració i els serveis de la Ge-
neralitat
Tram. 314-07402/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11167 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

dels preceptes de determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública (DOGC, del 3 de 
novembre) diu això: La relació de llocs de treball és pú-
blica i ha d’incloure tots els llocs de funcionaris, laborals 
i eventuals existents en l’Administració de la Generalitat. 
Quin és el nombre total de llocs de treball destinats al 
personal laboral en la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llocs de treball destinats 
al personal eventual en l’Administració i els 
serveis de la Generalitat
Tram. 314-07400/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11165 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El primer paràgraf de l’article 29 del DL 1/1997, de 
31 d’octubre, pel qual s’aprovà la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública (DOGC, del 3 de 
novembre) diu això: La relació de llocs de treball és pú-
blica i ha d’incloure tots els llocs de funcionaris, laborals 
i eventuals existents en l’Administració de la Generalitat. 
Quin és el nombre total de llocs de treball destinats al 
personal eventual en la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de personal en actiu que 
no ocupa llocs de treball catalogats, relaci-
onats i pressupostats en l’Administració i els 
serveis de la Generalitat
Tram. 314-07404/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11169 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El primer paràgraf de l’article 29 del DL 1/1997, de 
31 d’octubre, pel qual s’aprovà la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública (DOGC, del 3 de 
novembre) diu això: La relació de llocs de treball és pú-
blica i ha d’incloure tots els llocs de funcionaris, laborals 
i eventuals existents en l’Administració de la Generalitat. 
Quin és el nombre total de personal de la Generalitat en 
actiu que no ocupa llocs de treball catalogats, relacionats 
i pressupostats?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de personal funcionari de 
carrera, funcionari interí, laboral, laboral 
temporal i eventual en l’Administració i els 
serveis de la Generalitat
Tram. 314-07405/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11170 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

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

– El primer paràgraf de l’article 29 del DL 1/1997, de 
31 d’octubre, pel qual s’aprovà la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública (DOGC, del 3 de 
novembre) diu això: La relació de llocs de treball és pú-
blica i ha d’incloure tots els llocs de funcionaris, laborals 
i eventuals existents en l’Administració de la Generalitat. 
Quin és el nombre total de llocs de treball vacants, el 
servei dels quals resta temporalment cobert per funcio-
naris interins o personal laboral en contracte temporal?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins destinats a pro-
grames temporals o a situacions urgents 
amb tasques que no corresponguin a llocs 
de treball compresos en la relació de llocs de  
treball de l’Administració i els serveis de la 
Generalitat
Tram. 314-07403/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11168 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El primer paràgraf de l’article 29 del DL 1/1997, de 
31 d’octubre, pel qual s’aprovà la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública (DOGC, del 3 de 
novembre) diu això: La relació de llocs de treball és pú-
blica i ha d’incloure tots els llocs de funcionaris, laborals 
i eventuals existents en l’Administració de la Generalitat. 
Quin és el nombre d’interins destinats a la realització de 
programes estrictament temporals o nomenats per a si-
tuacions urgents, les tasques encarregades als quals no 
corresponen a llocs de treball compresos en la relació de 
llocs de treball?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració i la presentació d’un pla 
per a la reducció de personal en l’Adminis-
tració davant dels òrgans de negociació col-
lectiva
Tram. 314-07407/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11172 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– D’acord amb el que disposa l’article 37.1 k) i m) de 
la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatuto del Empleado 
Público la reducció de personal anunciada per la Secre-
tària d’Administració i Funció Pública, a més, s’hauria 
de fonamentar en un pla o projecte, el qual hauria de ser 
negociat al si de les meses de negociació i de l’òrgan de 
representació del personal laboral del conveni col·lectiu 
únic de la Generalitat de Catalunya. Quan té previst, el 
Departament, l’elaboració i presentació als òrgans de ne-
gociació col·lectiva d’aquest pla o projecte?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per no haver commemo-
rat de la proclamació de la República fins el  
14 d’abril de 2011
Tram. 314-07408/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11196 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i 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.

– El primer paràgraf de l’article 29 del DL 1/1997, de 
31 d’octubre, pel qual s’aprovà la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria de funció pública (DOGC, del 3 de 
novembre) diu això: La relació de llocs de treball és pú-
blica i ha d’incloure tots els llocs de funcionaris, laborals 
i eventuals existents en l’Administració de la Generalitat. 
Per tant, quin és el total global de personal funcionari 
de carrera, funcionari interí, laboral, laboral temporal i 
eventual, en actiu, al servei de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a reduir el nombre de 
treballadors de l’Administració
Tram. 314-07406/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11171 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– En la seva compareixença del 16 de març de 2011 la 
Vicepresidenta es va referir a la necessitat d’impulsar 
definitivament la reforma completa i integral de l’Admi-
nistració Pública catalana. Paral·lelament la Secretària 
d’Administració i Funció Pública, Sra. Pilar Pifarrer, 
s’ha referit a la necessitat de reduir l’administració «bu-
rocràtica» de la Generalitat, entre 15.000 i 20.000 per-
sones. Aquesta reducció, pel que fa als funcionaris de 
carrera i el personal laboral permanent i atès allò que 
disposa l’article 29 del DL 1/1997, només es pot portar 
a terme a partir de la reforma de les relacions de llocs 
de treball (a fi de suprimir llocs o si més no, declarar-los 
«a extingir») l’adopció de plans d’ocupació i la resolu-
ció d’expedients de remoció. Té previst, el Departament, 
d’impulsar aquestes mesures? En cas contrari, com es 
portarà a terme la dita reducció?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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2) Quines modificacions en les seves funcions i respon-
sabilitats s’han produït per tal de justificar l’increment de 
les seves retribucions?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atorgament de la Creu de Sant Jordi 
a només un 20% de dones enfront d’un 80% 
d’homes
Tram. 314-07410/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11246 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras i Barceló, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

El Decret 457/1981, de 18 de desembre, va crear la Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, amb la fi-
nalitat d’honorar les persones que per llur esforç s’hagin 
destacat marcadament pels serveis prestats a Catalunya 
en el pla cívic i cultural. En l’edició d’enguany, i per 
Acord del Govern de 12 d’abril de 2011, s’han distingit 
29 personalitats d’entre les quals només 5 són dones.

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

– Creu el Govern de la Generalitat que les dones hem 
destacat menys que els homes en serveis prestats a Cata-
lunya en el pla cívic i cultural?

– Si no és així, pot el Govern explicar perquè es conde-
cora a un 20% de dones i a un 80% d’homes?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2011 

Caterina Mieras i Barceló
Diputada del GP SOC

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

– L’any 2006 el Govern de la Generalitat va organitzar 
una commemoració institucional del 75è aniversari de la 
proclamació de la República, celebrada al Teatre Nacio-
nal de Catalunya, amb participació del llavors President 
de la Generalitat, Pasqual Maragall. Des de la seva crea-
ció també el Memorial Democràtic ha celebrat cada any 
l’aniversari de la proclamació de la República. Per quins 
motius el Govern de la Generalitat no ha organitzat fins 
la data del 14 d’abril cap commemoració de la proclama-
ció de la República i la recuperació de l’autogovern de 
Catalunya el 14 d’abril de 1931?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2011 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la requalificació i l’increment de retri-
bució dels responsables de les oficines dels 
delegats territorials del grup A, nivell 24
Tram. 314-07409/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 11198 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5860  
de 15 d’abril publica la Resolució PRE/905/2011, de 30 de  
març, per la qual es dóna publicitat a la modiicació dels 
llocs de treball de responsables de les oficines dels/de les 
delegats/ades territorials del Govern de la Generalitat.

En aquesta resolució es produeix una requalificació dels, 
llocs que tenen caràcter eventual, del Grup A, nivell de 
complement de destinació 24 i complement específic de 
19.083,12 euros a nivell de complement de destinació 30 
i complement específic de 30.779,76 euros anuals.

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

1) Quins són els motius pels qual es produeix la requali-
ficació i increment de retribució dels llocs de treball de 
responsables de les oficines dels/de les delegats/ades ter-
ritorials del Govern de la Generalitat, del Grup A, nivell  
de complement de destinació 24 i complement específic de  
19.083,12 euros a nivell de complement de destinació 30 
i complement específic de 30.779,76 euros anuals?
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Secció d’Educació Secundària a Torrelles de Llobregat, 
per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la previsió de creació d’una Secció d’Educació 
Secundària (SES) de dues línies a Torrelles de Llobregat als 
espais de l’escola de Can Coll per al curs 2011-2012, previs-
ta en la planificació educativa del curs 2011-2012? Quina 
plantilla docent i no docent s’hi assignarà?

– Quina és la previsió de construcció d’un edifici defini-
tiu per a la Secció d’Educació Secundària (SES) a Tor-
relles de Llobregat en els terrenys a disposició del De-
partament?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nou institut de Viladecans (Baix Llo-
bregat)
Tram. 314-07413/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11315 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre el nou 
institut de Viladecans, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Quan estarà construït el nou institut de Viladecans per 
al qual hi ha compromisos d’inversió establerts? Quan 
entrarà en funcionament?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nou ambulatori de Collbató (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-07411/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11313 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina avaluació fa el Govern de la necessitat d’un nou 
ambulatori a Collbató?

– Quina és la previsió que té el Govern de construcció 
d’un nou ambulatori a Collbató?

– Ha cedit l’Ajuntament de Collbató (Baix Llobregat) a la 
Generalitat els terrenys de l’antiga escola per a la futura 
construcció del nou ambulatori? En quina data?

– Ha acceptat la Generalitat la cessió dels terrenys? En 
quina data?

– Quins compromisos va adquirir o ha adquirit el Depar-
tament de Salut amb l’Ajuntament de Collbató per a la 
construcció d’un nou ambulatori?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011 

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’una secció d’institut de 
dues línies a Torrelles de Llobregat (Baix 
Llobregat) i la construcció de l’edifici defi-
nitiu
Tram. 314-07412/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11314 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre una 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Escola Viladecans IV, de Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-07416/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11318 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’es-
cola Viladecans IV de Viladecans, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quan estarà construïda l’escola Viladecans IV de Vila-
decans? Quan entrarà en funcionament?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els instituts escola previstos a Vilade-
cans (Baix Llobregat)
Tram. 314-07417/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11319 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre els 
instituts escola a Viladecans, per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Quina previsió d’instituts escola hi ha a Viladecans? 
Les escoles Mediterrània i Viladecans IV seran instituts 
escola?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els cicles formatius a Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-07414/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11316 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre els ci-
cles formatius a Viladecans, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quins nous cicles formatius hi ha previst implementar 
a Viladecans? Quan entraran en funcionament?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Escola Mediterrània de Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-07415/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11317 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament  
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’esco-
la Mediterrània de Viladecans, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quan estarà construïda l’escola Mediterrània de Vila-
decans? Quan entrarà en funcionament?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC



3 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 64

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 162

rector d’immigració i cooperació en l’àmbit de la salut i 
el seu Consell Assessor?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organisme que analitzarà les neces-
sitats de salut i de serveis sanitaris de la po-
blació immigrant
Tram. 314-07420/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11364 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 deroga-
ció del Pla director d’immigració i cooperació en l’àmbit 
de la salut, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin organisme analitzarà les necessitats de salut i de 
serveis sanitaris de la població immigrant?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a adequar els serveis 
d’assistència sanitària als problemes espe-
cífics de la població immigrant
Tram. 314-07421/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11365 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 deroga-
ció del Pla director d’immigració i cooperació en l’àmbit 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències de la derogació 
del Pla director d’immigració i cooperació 
en l’àmbit de la salut
Tram. 314-07418/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11362 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 deroga-
ció del Pla director d’immigració i cooperació en l’àmbit 
de la salut, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina implicació tindrà la derogació del Pla director 
d’immigració i cooperació en l’àmbit de la salut i el seu 
Consell Assessor?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organisme que vetllarà perquè es 
duguin a terme les actuacions preventives, 
assistencials i organitzatives després de la 
derogació del Pla director d’immigració i co-
operació en l’àmbit de la salut
Tram. 314-07419/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11363 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 deroga-
ció del Pla director d’immigració i cooperació en l’àmbit 
de la salut, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin organisme vetllarà per tal que es duguin a terme 
les actuacions preventives, assistencials i organitzatives 
necessàries per donar resposta als objectius del Pla di-
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’eliminació del Consell Assessor 
d’Immigració en l’Àmbit de la Salut
Tram. 314-07423/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11367 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 deroga-
ció del Pla director d’immigració i cooperació en l’àmbit 
de la salut, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– S’eliminarà el Consell Assessor d’Immigració i Coo-
peració en l’Àmbit de la Salut?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències de la derogació de 
l’Ordre del 9 de gener de 1992, per la qual es 
crea la Comissió Assessora de les mútues 
d’accidents de treball i malalties professio-
nals de la Seguretat Social a Catalunya
Tram. 314-07424/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11368 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 de-
rogació de l’Ordre de 9 de gener de 1992, per la qual es 
crea la Comissió Assessora de les mútues d’accidents de 
treball i malalties professionals de la Seguretat Social a 
Catalunya, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina implicació tindrà la derogació de l’Ordre de 9 de 
gener de 1992, per la qual es crea la Comissió Assessora 

de la salut, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Es desenvoluparan mesures per tal d’adequar els ser-
veis d’assistència sanitària als problemes de salut especí-
fics de la població immigrant?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció a les especificitats de la sa-
lut de les dones amb relació al que preveia 
el Pla director d’immigració i cooperació en 
l’àmbit de la salut
Tram. 314-07422/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11366 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 deroga-
ció del Pla director d’immigració i cooperació en l’àmbit 
de la salut, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Es tindran en compte les especificitats de salut de les 
dones amb l’objecte de donar resposta i oferir una aten-
ció integral davant de les seves necessitats, tal i com pre-
veia el Pla director d’immigració i cooperació en l’àmbit 
de la salut i el seu Consell Assessor?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organisme que proposarà l’elabora-
ció de normativa sanitària relativa a les mú-
tues d’accidents de treball i malalties pro-
fessionals de la Seguretat Social
Tram. 314-07426/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11370 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 de-
rogació de l’Ordre de 9 de gener de 1992, per la qual es 
crea la Comissió Assessora de les mútues d’accidents de 
treball i malalties professionals de la Seguretat Social a 
Catalunya, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin organisme realitzarà propostes de l’elaboració 
de normativa sanitària específica referent a les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals de la Se-
guretat Social?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organisme que informarà sobre les 
reclamacions després de la derogació de 
l’Ordre del 9 de gener de 1992, per la qual es 
crea la Comissió Assessora de les mútues 
d’accidents de treball i malalties professio-
nals de la Seguretat Social
Tram. 314-07427/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11371 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 de-
rogació de l’Ordre de 9 de gener de 1992, per la qual es 
crea la Comissió Assessora de les mútues d’accidents de 

de les mútues d’accidents de treball i malalties professio-
nals de la Seguretat Social a Catalunya?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organisme que prestarà assessora-
ment tècnic en les matèries i les qüestions 
relacionades amb les mútues d’accidents 
de treball i malalties professionals de la Se-
guretat Social
Tram. 314-07425/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11369 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 de-
rogació de l’Ordre de 9 de gener de 1992, per la qual es 
crea la Comissió Assessora de les mútues d’accidents de 
treball i malalties professionals de la Seguretat Social a 
Catalunya, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin organisme prestarà assessorament tècnic en les 
matèries i qüestions relacionades amb les mútues d’acci-
dents de treball i malalties professionals de la Seguretat 
Social?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organisme que proposarà sistemes 
d’avaluació de les entitats col·laboradores en 
la gestió de la Seguretat Social després de la 
derogació de l’Ordre del 9 de gener de 1992, 
per la qual es crea la Comissió Assessora de 
les mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social
Tram. 314-07429/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11373 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 de-
rogació de l’Ordre de 9 de gener de 1992, per la qual es 
crea la Comissió Assessora de les mútues d’accidents de 
treball i malalties professionals de la Seguretat Social a 
Catalunya, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin organisme proposarà sistemes d’avaluació de les 
entitats col·laboradores en la gestió de la Seguretat So-
cial?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’eliminació de la Comissió Assessora 
de les mútues d’accidents de treball i ma-
lalties professionals de la Seguretat Social 
a Catalunya
Tram. 314-07430/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11374 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 de-
rogació de l’Ordre de 9 de gener de 1992, per la qual es 
crea la Comissió Assessora de les mútues d’accidents de 
treball i malalties professionals de la Seguretat Social a 

treball i malalties professionals de la Seguretat Social a 
Catalunya, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin organisme informarà sobre les reclamacions for-
mulades pels assegurats?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organisme que informarà sobre els 
expedients sancionadors per faltes en ma-
tèria de sanitat després de la derogació de 
l’Ordre del 9 de gener de 1992, per la qual es 
crea la Comissió Assessora de les mútues 
d’accidents de treball i malalties professio-
nals de la Seguretat Social
Tram. 314-07428/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11372 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

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 de-
rogació de l’Ordre de 9 de gener de 1992, per la qual es 
crea la Comissió Assessora de les mútues d’accidents de 
treball i malalties professionals de la Seguretat Social a 
Catalunya, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin organisme informarà sobre els expedients sanci-
onadors per faltes en matèria sanitat?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Considera el Conseller que el decret 164/2010, de 9 de 
novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic aju-
da a regular la indefinició legal i la manca de regulació 
d’aquest tipus d’habitatges d’us turístics?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011 

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

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la voluntat de modificar el Decret 
164/2010, de regulació dels habitatges d’ús 
turístic
Tram. 314-07433/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11383 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té el Departament la voluntat de modificar el decret 
164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges 
d’ús turístic?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011 

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

Catalunya, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– S’eliminarà la Comissió Assessora de les mútues d’ac-
cidents de treball i malalties professionals de la Segure-
tat Social a Catalunya?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Decret 164/2010, de regulació dels 
habitatges d’ús turístic
Tram. 314-07431/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11381 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina valoració fa el Conseller del Decret 164/2010, 
de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús tu-
rístic?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’efectivitat del Decret 164/2010, de 
regulació dels habitatges d’ús turístic
Tram. 314-07432/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11382 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos i Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el posicionament davant l’elaboració 
d’una llei estatal de turisme
Tram. 314-07436/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11386 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin posicionament té el govern sobre la possibilitat 
d’una futura llei estatal de turisme?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement d’un Pla turisme litoral 
segle xxi de l’Estat
Tram. 314-07437/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11387 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Coneix el Govern l’existència d’un «Plan Turismo Li-
toral siglo xxi»?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del Decret 164/2010, de 
regulació dels habitatges d’ús turístic
Tram. 314-07434/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11384 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Amb quin sentit pensa modificar el decret 164/2010, de 
9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’una llei estatal de turis-
me
Tram. 314-07435/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11385 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Coneix el Govern l’existència de treballs per elaborar 
una futura llei estatal de turisme?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011 

Sergi de los Ríos i Martínez
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intervenció en les patronals de les 
institucions sanitàries que no estan d’acord 
amb les retallades
Tram. 314-07440/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11418 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Un dels trets característics del model sanitari de Catalu-
nya és la supervivència dels Hospitals Comarcals des de 
l’Edat Mitjana, ara governats per patronats presidits per 
alcaldes.

El Govern de Tarradellas va incloure en el mapa sanitari 
1980 d’aquests centres a la xarxa pública. La Llei sanità-
ria catalana consolidà el model al 1990.

Els hospitals comarcals han sigut un instrument bàsic de 
qualitat, equitat, eficiència, implicació del municipalis-
me i societat civil a tot Catalunya. La patronal Consorci 
sanitari i social (abans Consorci Hospitalari de Catalu-
nya) ha donat aixopluc tècnic.

El model de Governs territorials de Salut, governança 
compartida entre el Departament de Salut i els Ajunta-
ments suposà un nou gran acord del model sanitari per 
potenciar la salut pública, l’assistència i el sociosanitari.

Un dels èxits del sector de la salut de Catalunya ha sigut 
la implicació del municipalisme, ara amenaçat per cons-
tants declaracions del Departament de Salut; fins i tot 
estan disposats a intervenir en el patronat si aquests no 
volen fer les retallades proposades o ignorant als alcal-
des o convocant els Governs Territorials.

El director del Serveis Territorials de Salut a Girona ha 
manifestat que si cal intervindrà el patronat de l’Hospital 
Olot perquè aquest es nega a fer la retallada del 5%.

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

– Quin és el capteniment del Departament de Salut d’in-
tervenir en els patronals de les institucions sanitàries que 
no comparteixen la magnitud i la concreció de les re-
tallades, com va afirmar el Director de Salut a Girona, 
Joaquim Casanovas?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació en l’elaboració del Pla 
turisme litoral segle xxi de l’Estat
Tram. 314-07438/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11388 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Ha participat l’actual govern català en la confecció del 
«Plan Turismo siglo xxi»?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la signatura del Pla turisme litoral se-
gle xxi de l’Estat
Tram. 314-07439/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11389 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– L’actual govern català ha signat o ha donat el vist-i-
plau al Plan turismo siglo xxi? I en cas afirmatiu, En què 
consisteix aquest Pla? Quins objectius, mesures i dotació 
pressupostària té? Quins efectes té respecte a la planifi-
cació de la política turística de la Generalitat?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011 

Sergi de los Ríos i Martínez
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions destinades a l’orga-
nització no governamental Servei Ciutadà 
d’Acolliment als Immigrants, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-07442/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11421 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent sobre 
les subvencions destinades a la ONG SCAI (Servei Ciu-
tadà d’Acolliment als Immigrants) de Sabadell, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quan es té previst el pagament de les subvencions en-
darrerides dels anys 2009 i 2010?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011 

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al director general en funcions 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre el pluralisme polític en els espais 
informatius dels mitjans dependents de la 
Corporació
Tram. 312-00008/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11535 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

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 estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dates per a reunir els governs ter-
ritorials de Salut per a exposar les retallades 
i l’assignació pressupostària
Tram. 314-07441/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11419 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 26.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Un dels trets característics del model sanitari de Catalu-
nya és la supervivència dels Hospitals Comarcals des de 
l’Edat Mitjana, ara governats per patronats presidits per 
alcaldes.

El Govern de Tarradellas va incloure en el mapa sanitari 
1980 d’aquests centres a la xarxa pública. La Llei sanità-
ria catalana consolidà el model al 1990.

Els hospitals comarcals han sigut un instrument bàsic de 
qualitat, equitat, eficiència, implicació del municipalis-
me i societat civil a tot Catalunya. La patronal Consorci 
sanitari i social (abans Consorci Hospitalari de Catalu-
nya) ha donat aixopluc tècnic.

El model de Governs territorials de Salut, governança 
compartida entre el Departament de Salut i els Ajunta-
ments suposà un nou gran acord del model sanitari per 
potenciar la salut pública, l’assistència i el sociosanitari.

Un dels èxits del sector de la salut de Catalunya ha sigut 
la implicació del municipalisme, ara amenaçat per cons-
tants declaracions del Departament de Salut; fins i tot 
estan disposats a intervenir en el patronat si aquests no 
volen fer les retallades proposades o ignorant als alcal-
des o convocant els Governs Territorials.

El director del Serveis Territorials de Salut a Girona ha 
manifestat que si cal intervindrà el patronat de l’Hospital 
Olot perquè aquest es nega a fer la retallada del 5%.

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

– Quines són les dates per reunir els Governs territorials 
de Salut a Catalunya per explicar les retallades i l’assig-
nació pressupostària en base capitativa a cada Regió i 
sector?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al director general en funcions de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió so-
bre les audiències de Catalunya Ràdio i de 
la resta de canals de la Corporació en l’Es-
tudi general de mitjans
Tram. 312-00010/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 11656 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs Lòpez, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent al director general en funcions de la CCMA i 
director de Catalunya Ràdio, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quina valoració fa de les audiències de Catalunya Rà-
dio i la resta de canals indicades al darrer EGM?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Marta Alòs Lòpez
Diputada del GP de CiU

Pregunta al director general en funcions de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió so-
bre el tancament del pressupost del 2010
Tram. 312-00011/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 11661 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs Lòpez, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent al director general de la CCMA i director de 
Catalunya Ràdio, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

al director general de la CCMA per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

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

– Quina valoració fa del pluralisme polític en els espais 
informatius dels mitjans dependents de la CCMA tal i 
com és preceptiu en un servei públic després dels darrers 
informes del CAC?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al director general en funcions de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió so-
bre el pluralisme polític i social en els espais 
informatius, de tertúlia, de debat i d’entre-
vistes dels mitjans de comunicació depen-
dents de la Corporació
Tram. 312-00009/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11536 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

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 estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al director general de la CCMA per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

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

– Quina valoració fa del pluralisme polític i social en 
els espais informatius, de tertúlia, debat i entrevistes dels 
mitjans de comunicació dependents de la CCMA tal i 
com es preceptiu en un servei públic?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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director general de la CCMA per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment de la direcció de la CCMA pel 
que fa al pluralisme polític i la presència dels diferents 
agents en els espais informatius?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Joan Ferran i Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al director general en funcions de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió so-
bre el garantiment del pluralisme polític i de 
l’equilibri entre els partits polítics i entre els 
agents socials en els espais informatius
Tram. 312-00014/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11672 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran i Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 
director general de la CCMA per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Com pensa garantir la direcció de la CCMA el plu-
ralisme polític i l’equilibri entre els diferents partits i 
agents socials?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Joan Ferran i Serafini
Diputat del GP SOC

– Quina és la valoració de tancament del pressupost 2010 
i quina valoració en fa de la mateixa?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Marta Alòs Lòpez
Diputada del GP de CiU

Pregunta al director general en funcions de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió so-
bre la previsió pressupostària de la Corpo-
ració per al 2011
Tram. 312-00012/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 11662 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs Lòpez, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent al director general de la CCMA i director de 
Catalunya Ràdio, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina és la previsió pressupostària de la CCMA per 
l’any 2011?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Marta Alòs Lòpez
Diputada del GP de CiU

Pregunta al director general en funcions de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió so-
bre el pluralisme polític i la presència dels 
diferents agents en els espais informatius
Tram. 312-00013/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11671 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran i Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 
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Pregunta al director general en funcions de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió so-
bre la negociació entre els sindicats i la di-
recció de la Corporació
Tram. 312-00017/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11675 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran i Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 
director general de la CCMA per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la situació de la negociació entre les diferents 
forces sindicals i la direcció de la CCMA?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Joan Ferran i Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre oralment en comissió sobre el 
tractament informatiu de la campanya elec-
toral de les eleccions municipals del 2011
Tram. 313-00002/09

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11653 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent sobre el 
tractament informatiu de la propera campanya electoral, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les previsions del Consell de Govern de la 
CCMA sobre el tractament informatiu de la campanya 
electoral de les properes eleccions municipals?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al director general en funcions de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió so-
bre els criteris de la informació econòmica
Tram. 312-00015/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11673 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran i Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 
director general de la CCMA per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quins són els criteris de la CCMA pel que fa a la infor-
mació de caràcter econòmic?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Joan Ferran i Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al director general en funcions de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió so-
bre l’avantprojecte de pressupost de la Cor-
poració
Tram. 312-00016/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11674 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran i Serafini, diputat, Joan Ferran i Serafini, di-
putat, DIPUTAT O DIPUTADA, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
173 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent al director general de la CCMA per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Qun és el capteniment de la direcció de la CCMA res-
pecte a l’avantprojecte de pressupost de la CCMA?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Joan Ferran i Serafini
Diputat del GP SOC
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– En quina fase d’execució està el procés de fusió d’em-
preses de la CCMA que ens va anunciar a la seva darrera 
compareixença?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Marta Alòs Lòpez
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la planificació temporal del procés de 
fusió d’empreses de la Corporació
Tram. 322-00007/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 11658 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs Lòpez, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent al President del Consell de Govern de la CCMA  
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la previsió de planificació temporal que tenen 
pel procés de fusió d’empreses de la CCMA que ens va 
anunciar durant la seva darrera compareixença?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Marta Alòs Lòpez
Diputada del GP de CiU

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre la re-
tallada prevista en el pressupost de la Cor-
poració
Tram. 313-00003/09

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11654 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent sobre la re-
tallada prevista en el pressupost de la CCMA, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Consell de Govern sobre 
la retallada prevista en el pressupost de la CCMA per 
l’any 2011?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procés de fusió d’empreses de la 
Corporació
Tram. 322-00006/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 11657 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs Lòpez, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent President del Consell de Govern de la CCMA 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin ha estat el procés d’elaboració dels criteris de co-
bertura electorals des dels mitjans de la CCMA per a 
les properes eleccions municipals del 22 de maig i quin 
ha estat el marc jurídic en que han fonamentat la seva 
elaboració

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Marta Alòs Lòpez
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’aprovació dels manuals d’ús de la 
Corporació
Tram. 322-00010/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 11664 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs Lòpez, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent al President del Consell de Govern de la  
CCMA per tal que li sigui resposta oralment davant  
la Comissió.

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

Fa uns mesos, la CCMA va aprovar el Llibre d’Estil dels 
diferents mitjans de la Corporació. Després d’aquesta 
fase, es va anunciar els treballs d’elaboració dels manu-
als d’Ús.

– En quina fase es troba aquest procés i quina previsió 
tenen pel que fa a la seva aprovació?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Marta Alòs Lòpez
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre el desplegament del segon canal múl-
tiplex
Tram. 322-00008/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 11660 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs Lòpez, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent al President del Consell de Govern de la  
CCMA per tal que li sigui resposta oralment davant  
la Comissió.

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

– Quina és la situació actual de desplegament del segon 
MUX, pel que fa als canals i al percentatge de població 
al que, a data d’avui, es dóna serveis des del mateix i 
amb quina previsió s’està treballant des de la CCMA per 
al desplegament d’aquest segon MUX fins a condicions 
de servei equiparables a les de l’actual MUX1?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Marta Alòs Lòpez
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris i els fonaments jurídics de 
la cobertura de les eleccions municipals del 
2011
Tram. 322-00009/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 11663 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs Lòpez, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent President del Consell de Govern de la CCMA 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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– Quina opinió li mereix el seguiment i el tractament 
informatiu que ha rebut la consulta per la independència 
del passat 10 d’abril?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

Santiago Rodríguez i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre les previsions pressupostàries per al 2011
Tram. 322-00013/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 11678 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Santiago Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les previsions pressupostàries de la Corpo-
ració per a l’exercici 2011?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

Santiago Rodríguez i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre les actuacions del Defensor de l’Audi-
ència el 2010
Tram. 322-00011/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 11665 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs Lòpez, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent al President del Consell de Govern de la CCMA  
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina valoració fa del desenvolupament de els funci-
ons del defensor de l’audiència durant l’any 2010 i quines 
han estat les principals línies d’actuació i sobre quins te-
mes del citat defensor?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Marta Alòs Lòpez
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament informatiu de la consul-
ta sobre la independència de Catalunya del 
10 d’abril de 2011
Tram. 322-00012/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 11677 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Santiago Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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del Reglament de la Cambra, presenta la següent pregun-
ta per tal que sigui substanciada oralment per la directo-
ra de Televisió de Catalunya que compareix a la Comis-
sió de Control d’Actuació de la CCMA.

Interessa saber a aquest diputat y al seu Subgrup Parla-
mentari:

– Per quin motiu els responsables del programa «Alguna 
pregunta més?» han considerat oportuna la utilització de 
menors per mostrar burla o menyspreu sobre certes pre-
ferències de l’oferta dels mitjans de comunicació en la 
emissió del programa del passat dimarts 5 d’abril?

Palau del Parlament, 26 de abril de 2011

Jordi Cañas Pérez
Portaveu adjunt SP C’s

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris dels centres territorials de 
Televisió de Catalunya per a la contractació 
de productores
Tram. 323-00007/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 11679 i 11770 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Santiago Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent a la directora de Televisió de 
Catalunya per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quins són els criteris per a la contractació de producto-
res per part dels centres territorials de TVC?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

Santiago Rodríguez i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre les audiències de TV3 i dels canals de 
Televisió de Catalunya el març del 2011
Tram. 323-00005/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 11659 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa de la comissió de control de 
l’actuació de la corporació catalana de 
mitjans audiovisuals

Marta Alòs Lòpez, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent a la Directora de Televisió de Catalunya 
(TVC), per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quina valoració efectua de les audiències de TV3 i el 
conjunt de canals de TVC del passat mes de març?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Marta Alòs Lòpez
Diputada del GP de CiU

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre oralment en comissió 
sobre la utilització de menors en el progra-
ma «Alguna pregunta més?» del 5 d’abril de 
2011
Tram. 323-00006/09

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 11676 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.04.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Jordi Cañas Pérez, portaveu adjunt del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans, d’acord amb el previst a l’article 173 
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Consorci Sanitari de l’Anoia a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07387/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Hospital del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07386/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’EAP Vic a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07385/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’Osona Sud - Alt Congost a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07384/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Althaia Xarxa Assistencial de Manresa, Fundació Privada, a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07383/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Grup Assistència Sanitària Social (Grup SAGESSA), a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07382/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Gestió i Prestació de Serveis de Salut a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07381/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Fundació Privada Assistencial Sanitària i Social (FASS) a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07380/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Fundació Centres Assistencials i d’Urgències a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07379/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Atenció Primària Alt Camp, SLL, a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07378/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Serveis d’Atenció Primària Parc Taulí, SA, a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07377/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Projectes Sanitaris i Socials, SA, a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07376/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Parc Sanitari Pere Virgili a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07375/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa, a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07374/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Institut Municipal de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07373/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’EAP Vallplasa Atenció Primària a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07372/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’EAP Sarrià a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07371/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’EAP Sardenya a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07370/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’EAP Poble Sec a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07369/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’EAP Dreta de l’Eixample a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07368/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Consorci Sanitari Integral a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07367/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Consorci Sanitari del Maresme a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07366/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Consorci Sanitari de Terrassa a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07365/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Consorci de Gestió, Corporació Sanitària, a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07364/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Consorci d’Atenció Primària de Salut Eixample a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07363/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Consorci Castelldefels Agents de Salut a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07362/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Badalona Serveis Assistencials, SA, a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07361/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Fundació Privada Hospital de Puigcerdà a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07360/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones per any a què equival la reducció en els serveis prestats per l’entitat Aran Salut, Servicis Assistenciaus, SL, a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07359/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a beques de menjador escolar el curs 2010-2011
	Tram. 314-07358/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places escolars de les escoles sense acord de Govern ni assignació pressupostària
	Tram. 314-07357/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ajuts a diversos centres per a fer front a les despeses corrents
	Tram. 314-07356/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi econòmic per la paralització del programa d’informatització a les aules
	Tram. 314-07355/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de les depuradores programades per l’Agència Catalana de l’Aigua per abans del 2014
	Tram. 314-07354/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques al Consorci del Parc de Collserola i al Consorci de la Serralada Litoral
	Tram. 314-07353/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el repartiment de competències relatives a la gestió dels espais naturals entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Departament de Territori i Sostenibilitat
	Tram. 314-07352/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i els governs locals per a gestionar els espais naturals
	Tram. 314-07351/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el repartiment de competències relatives a la gestió dels espais naturals entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 314-07350/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució territorial dels efectius del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-07349/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places noves del Cos de Mossos d’Esquadra que es preveu cobrir durant la IX legislatura
	Tram. 314-07348/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de mossos d’esquadra per habitant a cadascuna de les regions policials
	Tram. 314-07347/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica per al desplegament de la Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 314-07346/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la part dels ajuts que hauran de finançar els ajuntaments relatius a la nova Llei de millora de barris
	Tram. 314-07345/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica de la nova Llei de millora de barris
	Tram. 314-07344/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reformulació de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
	Tram. 314-07343/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del Departament de Governació i Relacions Institucionals de suprimir convocatòries d’ajuts als ens locals
	Tram. 314-07342/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de renovar el conveni d’aportacions al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
	Tram. 314-07341/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya corresponents al 2012
	Tram. 314-07340/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració entre l’Agència de Difusió Artística i l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona per a evitar duplicitats i estalviar recursos
	Tram. 314-07339/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració entre la Xarxa de Museus Locals de Catalunya i la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona per a evitar duplicitats i estalviar recursos
	Tram. 314-07338/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments culturals municipals als quals poden afectar les retallades econòmiques del Govern
	Tram. 314-07337/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost assignat a Antoni Duran i Lleida per a exercir el càrrec de president de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat
	Tram. 314-07336/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dependències assignades a Antoni Duran i Lleida per a exercir el càrrec de president de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat
	Tram. 314-07335/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal de la Generalitat assignat a Antoni Duran i Lleida per a exercir el càrrec de president de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat
	Tram. 314-07334/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost assignat a Antoni Duran i Lleida per a exercir el càrrec de president de la Comissió Bilateral d’Infraestructures
	Tram. 314-07333/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dependències assignades a Antoni Duran i Lleida per a exercir el càrrec de president de la Comissió Bilateral d’Infraestructures
	Tram. 314-07332/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal de la Generalitat assignat a Antoni Duran i Lleida per a exercir el càrrec de president de la Comissió Bilateral d’Infraestructures
	Tram. 314-07331/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost assignat a Antoni Duran i Lleida per a exercir el càrrec de president de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat
	Tram. 314-07330/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dependències assignades a Antoni Duran i Lleida per a exercir el càrrec de president de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat
	Tram. 314-07329/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal de la Generalitat assignat a Antoni Duran i Lleida per a exercir el càrrec de president de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat
	Tram. 314-07328/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost assignat a Antoni Duran i Lleida per a exercir el càrrec de president de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat
	Tram. 314-07327/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dependències assignades a Antoni Duran i Lleida per a exercir el càrrec de president de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat
	Tram. 314-07326/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal de la Generalitat assignat a Antoni Duran i Lleida per a exercir el càrrec de president de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat
	Tram. 314-07325/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la funció de les persones que van acompanyar la vicepresidenta del Govern en el seu viatge a Miami
	Tram. 314-07324/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els càrrecs de les persones que van acompanyar la vicepresidenta del Govern en el seu viatge a Miami
	Tram. 314-07323/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que van acompanyar la vicepresidenta del Govern en el seu viatge a Miami
	Tram. 314-07322/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses del viatge a Miami de la vicepresidenta del Govern i de les persones que l’acompanyaven
	Tram. 314-07321/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda detallada de l’estada de la vicepresidenta del Govern a Miami
	Tram. 314-07320/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que la vicepresident del Govern ha estat a Miami
	Tram. 314-07319/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’àmbit competencial de la vicepresidenta del Govern que justifica el seu viatge a Miami
	Tram. 314-07318/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del viatge de la vicepresidenta del Govern a Miami
	Tram. 314-07317/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’absència del president de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat a la cimera anticrisi del 25 de març de 2011
	Tram. 314-07316/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord amb les federacions esportives i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya per al finançament de la promoció de l’esport
	Tram. 314-07315/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de l’acord de finançament dels consells esportius
	Tram. 314-07314/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destitució de Francesc Puig del càrrec de director del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat (Vallès Occidental)
	Tram. 314-07313/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 5 d’abril de 2011
	Tram. 314-07312/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’assistents i la gestió econòmica relatius a l’obra de teatre «Gang Bang» al Teatre Nacional de Catalunya
	Tram. 314-07311/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’assistents i la gestió econòmica relatius a l’obra de teatre «Musicolèpsia (Rapsòdia per a set putes)» al Teatre Nacional de Catalunya
	Tram. 314-07310/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi informatiu i l’execució de les obres de la variant est de Ripoll
	Tram. 314-07309/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a l’adequació del mobiliari dels combois de la línia ferroviària entre Barcelona, Vic, Ripoll i La Tour de Querol
	Tram. 314-07308/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 
12 d’abril de 2011
	Tram. 314-07307/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fuites d’hidrocarburs de Repsol al riu Francolí
	Tram. 314-07306/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del nombre de llits disponibles al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès, el 2011
	Tram. 314-07225/09 a 314-07305/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones l’any a què equival la reducció de personal al Centre Sociosanitari Bernat Jaume, de Figueres
	Tram. 314-07142/09 a 314-07224/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de treball perduts o que es perdran arran de la retallada econòmica en les obres de la línia 9 del metro
	Tram. 314-07141/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de treball perduts o que es perdran arran de la retallada de les inversions en l’obra pública
	Tram. 314-07140/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a la proposta de personal mínim necessari per als òrgans judicials
	Tram. 314-07139/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes i els responsables de l’abocament d’aigües sèptiques en una riera que desemboca a l’estany del Remolar, al Delta del Llobregat
	Tram. 314-07138/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a posar fi a l’abocament d’aigües sèptiques en una riera que desemboca a l’estany del Remolar, al Delta del Llobregat
	Tram. 314-07137/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de la denúncia per un abocament d’aigües sèptiques en una riera que desemboca a l’estany del Remolar, al Delta del Llobregat
	Tram. 314-07136/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament dels ajuts al centre ocupacional Pere Llonch, de Vilafant (Alt Empordà)
	Tram. 314-07135/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de la dedicació del personal de l’atenció primària de les direccions territorials de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-07134/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de construcció de l’Àrea Bàsica de Salut de Can Llong, a Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 314-07133/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de construcció de la residència assistida per a gent gran del Parc Central de la Zona Sud de Sabadell
	Tram. 314-07132/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els premis atorgats per la Generalitat el 2010
	Tram. 314-07131/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els viatges dels membres del Govern el 2010
	Tram. 314-07130/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’augment de l’oferta de cicles formatius a Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 314-07129/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la saturació dels instituts de Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 314-07128/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions fetes en centres de tractament de coure
	Tram. 314-07127/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dels mossos d’esquadra per robatoris de material elèctric i metalls del 2009 ençà i sobre la nacionalitat dels detinguts
	Tram. 314-07126/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies de robatoris de material elèctric del 2009 ençà
	Tram. 314-07125/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la xarxa de sanejament de Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 314-07124/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de llits a la Fundació Sant Hospital, de la Seu d’Urgell
	Tram. 314-07056/09 a 314-07123/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llistes d’espera per als procediments quirúrgics en data del 31 de desembre de 2010 i la previsió per al 30 de setembre de 2011 a la Fundació Sant Hospital, de la Seu d’Urgell
	Tram. 314-06988/09 a 314-07055
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residències i centres de dia per a la gent gran de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 314-06987/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de les llars d’infants de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 314-06986/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els metges especialistes dels centres d’atenció primària de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 314-06985/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per al compliment de la Directiva marc de residus
	Tram. 314-06984/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de personal per any per la manca de cobertura de les suplències i la reducció de llocs de treball a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
	Tram. 314-06916/09 a 314-06983/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a mantenir la Direcció General de Protecció Civil i la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments
	Tram. 314-06915/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de llocs de treball del personal encarregat de la neteja de les dependències dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-06914/09
	Formulació
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