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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris de solvència a aplicar a les entitats de crèdit
Tram. 314-00902/09
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control dels contractes d’assegurances vinculats als prés-
tecs hipotecaris
Tram. 314-00903/09
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació de personal de la Inspecció Financera de la Di-
recció General de Política Financera i Assegurances de la 
Generalitat
Tram. 314-00904/09
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a millorar el suport econòmic als ajuntaments
Tram. 314-01020/09
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari per al desplegament de les lleis derivades de 
l’Estatut relatives al món local
Tram. 314-01021/09
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte de la retallada pressupostària en les transferències 
als ens locals
Tram. 314-01022/09
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa d’actuació del Memorial Democràtic
Tram. 314-01023/09
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa d’actuació de la Direcció General de la Memòria 
Democràtica
Tram. 314-01024/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa d’actuació de l’Oficina de Promoció de la Pau i els 
Drets Humans
Tram. 314-01025/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa d’actuació de la Subdirecció General de Partici-
pació Ciutadana
Tram. 314-01026/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats programades pel Memorial Democràtic per al 2011 
que no es duran a terme
Tram. 314-01027/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions amb els representants sindicals prèvies a la retalla-
da de l’oferta pública d’ocupació
Tram. 314-01030/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un 
institut escola de la Garrotxa
Tram. 314-01064/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos sol·licitats per les caixes d’estalvi al Fons de rees-
tructuració ordenada bancària (FROB)
Tram. 314-01065/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
visites a l’espai del Memorial Democràtic de la Via Laietana 
de Barcelona
Tram. 314-01066/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament de Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU, en 
data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-01071/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció en 
data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-01075/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de la nova escola de Sant Marçal, a Castellet i  
la Gornal (Alt Penedès)
Tram. 314-01081/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un nou edifici per a l’Escola Els Pins, de Moja, 
a Olèrdola (Alt Penedès)
Tram. 314-01082/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la solució als atacs de voltors als ramats del Pallars Sobirà
Tram. 314-01084/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
indemnització per les pèrdues causades pels atacs de vol-
tors als ramats del Pallars Sobirà
Tram. 314-01085/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
superpoblació de voltors al Pallars Sobirà
Tram. 314-01086/09
Resposta del Govern p. 20
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reobertura de l’escola de Saldes (Berguedà) per al curs 
2011-2012
Tram. 314-01090/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió de l’escola de Saldes (Berguedà) en el període de 
preinscripcions per al curs 2011-2012
Tram. 314-01091/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tramesa de l’Ajuntament de Berga al Departament d’Ense-
nyament de la documentació necessària per a la construc-
ció d’una segona llar d’infants municipal
Tram. 314-01092/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
concessió a l’Ajuntament de Berga d’una subvenció per a  
la construcció d’una segona llar d’infants municipal
Tram. 314-01093/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència de reserva de crèdit per a atorgar una subvenció 
per a la creació de places de llar d’infants a Berga
Tram. 314-01094/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la cessió d’una finca propietat de l’Ajuntament de Berga al 
Departament d’Ensenyament per a la construcció del nou 
institut
Tram. 314-01095/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord per a la construcció del nou institut de Berga
Tram. 314-01096/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
remodelació de l’Escola Gironella
Tram. 314-01097/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
confusions amb els senyals de trànsit a les carreteres C-31 i 
C-32 el dia 7 de febrer de 2011
Tram. 314-01123/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per al canvi d’adscripció del Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció a la Secretaria General del Departament de 
Justícia
Tram. 314-01169/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plaça de director o directora del Centre d’Iniciatives per a  
la Reinserció
Tram. 314-01171/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuntaments que col·laboren en les activitats relatives 
al compliment de condemnes per mitjà de treballs per a la 
comunitat
Tram. 314-01227/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presència de les confessions religioses en hospitals i cen-
tres penitenciaris
Tram. 314-01242/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el centre penitenciari de règim obert de la Trinitat Vella, de 
Barcelona
Tram. 314-01243/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contingut i el desplegament del Pla director d’equipaments 
penitenciaris 2004 –2010
Tram. 314-01245/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitacions per al tractament dels interns en els 
centres penitenciaris
Tram. 314-01246/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en funcionament de nous equipaments penitenciaris
Tram. 314-01250/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finiment de les obres del centre penitenciari preventiu de la 
Zona Franca, de Barcelona
Tram. 314-01251/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió del grau d’execució dels equipaments judicials en 
construcció per al 2011
Tram. 314-01265/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a la modernització tecnològica de l’Administra-
ció de Justícia i sobre el programa e-justícia.cat
Tram. 314-01266/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a incentivar l’ús del català a les oficines ju-
dicials
Tram. 314-01270/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a pal·liar l’excés de treball en el nou model 
judicial
Tram. 314-01272/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a continuar el procés d’informatització de l’Ad-
ministració de justícia
Tram. 314-01273/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a evitar la fugida dels presos custodiats per la 
policia fora dels recintes penitenciaris
Tram. 314-01279/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament dels protocols de custòdia de presos fora dels 
recintes penitenciaris
Tram. 314-01280/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implementació d’un pla d’informatització de les fases pro-
cessals per a connectar els jutjats i els tribunals penals
Tram. 314-01281/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a reduir l’excés de treball dels jutjats de Bar-
celona
Tram. 314-01282/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els plans de formació del personal interí dels jutjats penals 
d’executòries per als anys 2011 i 2012
Tram. 314-01283/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de reforç per a evitar el col·lapse dels jutjats penals
Tram. 314-01284/09
Resposta del Govern p. 30
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relatives al Pla d’execució d’inversions en infraestructures 
sanitàries 2004-2012
Tram. 314-01312/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 4 de gener de 2011
Tram. 314-01316/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern de l’11 de gener de 2011
Tram. 314-01317/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 18 de gener de 2011
Tram. 314-01318/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 25 de gener de 2011
Tram. 314-01319/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 28 de gener de 2011
Tram. 314-01320/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern de l’1 de febrer de 2011
Tram. 314-01321/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 8 de febrer de 2011
Tram. 314-01322/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 15 de febrer de 2011
Tram. 314-01323/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió de la construcció d’un edifici per al centre d’atenció 
primària de Pineda de Mar (Maresme) en les inversions pre-
vistes pel Departament de Salut
Tram. 314-01328/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió de la construcció d’un edifici per a un centre d’ur-
gències i d’atenció primària a Pineda de Mar (Maresme) en 
les inversions previstes pel Departament de Salut
Tram. 314-01329/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació dels espais destinats al consultori de Poblenou, a 
Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 314-01330/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini de llista d’espera per a derivacions del centre d’aten-
ció primària de Pineda de Mar (Maresme) als serveis mèdics 
especialitzats de l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Cale-
lla (Maresme)
Tram. 314-01331/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció del nou edifici de l’Hospital Comarcal Sant 
Jaume de Calella (Maresme)
Tram. 314-01332/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
saturació a les presons causada per la legislació penal
Tram. 314-01286/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis amb els col·legis professionals d’advocats relatius 
al torn d’ofici
Tram. 314-01300/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis amb els col·legis professionals de procuradors 
relatius al torn d’ofici
Tram. 314-01301/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’inauguració del centre penitenciari Puig de les 
Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-01302/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari d’inauguració del centre penitenciari d’Enric, al 
Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-01303/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari d’inici de les obres del centre penitenciari Els 
Plans, de Tàrrega (Urgell)
Tram. 314-01304/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions, els expedients, les sancions i les infraccions 
comeses de les residències per a gent gran de titularitat 
municipal a Barcelona el 2009 i el 2010
Tram. 314-01305/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de prestació econòmica per infant menor de tres 
anys a càrrec presentades del 2007 ençà
Tram. 314-01306/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de prestació econòmica per infant menor de sis 
anys a càrrec per a les famílies nombroses i monoparentals 
presentades del 2007 ençà
Tram. 314-01307/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, de 
Barcelona, relatives al Pla d’execució d’inversions en infra-
estructures sanitàries 2004-2012
Tram. 314-01308/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions a l’Hospital del Mar, de Barcelona, relatives al  
Pla d’execució d’inversions en infraestructures sanitàries 
2004-2012
Tram. 314-01309/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 
Barcelona, relatives al Pla d’execució d’inversions en infra-
estructures sanitàries 2004-2012
Tram. 314-01310/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions a l’Hospital Clínic de Barcelona relatives al 
Pla d’execució d’inversions en infraestructures sanitàries 
2004-2012
Tram. 314-01311/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions al Parc Sanitari Pere Virgili, de Barcelona, 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de construcció d’habitatges amb protecció oficial a 
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 314-01353/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adjudicació dels pisos de lloguer social de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 314-01354/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estació de Gràcia, a Barcelona, de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat
Tram. 314-01355/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
radars instal·lats amb afany recaptatori
Tram. 314-01356/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de reclamacions econòmiques dels ciutadans san-
cionats per excés de velocitat
Tram. 314-01357/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
primera commemoració oficial i pública de l’Holocaust
Tram. 314-01358/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
primera visita d’un conseller o consellera de la Generalitat a 
un camp d’extermini nazi
Tram. 314-01359/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
distància necessària entre els habitatges i les vies de circu-
lació per a l’adopció de mesures de limitació de la velocitat
Tram. 314-01360/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que es quedaran a l’atur amb la reduc-
ció del nombre de vols anunciats per Ryanair a l’aeroport 
de Girona
Tram. 314-01362/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de les reunions amb la companyia Ryanair per renego-
ciar el conveni amb la companyia
Tram. 314-01364/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures alternatives per a reactivar l’activitat de l’aeroport 
de Girona
Tram. 314-01366/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
desacords entre la Generalitat i la direcció de la companyia 
Ryanair que han comportat l’anunci de la companyia de la 
reducció del nombre de vols
Tram. 314-01369/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
correlació directa entre la petició de la companyia Ryanair 
de reduir el nombre de vols que operen a l’aeroport de Gi-
rona i les peticions de torns de vol a l’aeroport de Barcelona
Tram. 314-01371/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a incrementar el nombre de companyies que 
operen a l’aeroport de Girona
Tram. 314-01374/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a ésser referents en el compliment de 
la Convenció Internacional sobre els Drets dels Infants
Tram. 314-01333/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació dels recursos residencials per a l’atenció a in-
fants i adolescents
Tram. 314-01334/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
zones que requereixen una atenció especial per a establir 
programes de prevenció i atenció a infants d’especial risc 
social
Tram. 314-01335/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
unitats convivencials d’acció educativa que es preveu crear 
el 2011
Tram. 314-01336/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
programes que es preveu impulsar per a prevenir la vulne-
ració dels drets dels infants en l’ús de les noves tecnologies
Tram. 314-01337/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estratègies que es preveu impulsar per als joves extutelats
Tram. 314-01338/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les estratègies d’atenció previstes per als menors no acom-
panyats
Tram. 314-01339/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals s’han aturat les intervencions de cirurgia 
cardíaca a l’Hospital Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-01344/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració de la Central de Resultats de la Xarxa Sanitària 
d’Utilització Pública amb relació al sector sanitari de la pro-
víncia de Girona
Tram. 314-01346/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions del Departament de Salut amb diverses entitats 
sanitàries per a informar-los sobre el tancament del Servei 
de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-01347/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de remodelació de l’Iinstitut Pau Vila del barri de 
Gràcia de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-01348/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un institut a Barberà del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-01350/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció del centre Marta Mata de Barberà del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-01351/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte d’habitatges socials del Pla d’en Mestre, a Sant 
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 314-01352/09
Resposta del Govern p. 39
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substituïa el límit de velocitat de 80 km/h a Molins de Rei el 
22 de febrer del 2011
Tram. 314-01677/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció del temps per a accedir a Barcelona arran de la 
supressió del límit de velocitat a 80 km/h
Tram. 314-01678/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de l’aplicació de la Llei 28/2010, de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
l’impacte econòmic en el sector i els ajuts per als afectats
Tram. 314-01679/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la moratòria legal d’entrada en vigor de la Llei 28/2010, de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals
Tram. 314-01680/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost per a l’aplicació de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals i la destinació d’una partida en els pres-
supostos del 2011
Tram. 314-01681/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per al 
repartiment del finançament de les obres de soterrament de 
la línia ferroviària a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-01885/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de sig-
natura d’un conveni per al repartiment del finançament de les  
obres de soterrament de la línia ferroviària a Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-01886/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
departament responsable de les voladures del 15 de febrer 
de 2011 a les obres de la línia 9 del metro que van causar 
danys a habitatges de la zona
Tram. 314-01890/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions del departament responsable de les voladures 
del 15 de febrer de 2011 a les obres de la línia 9 del metro 
que van causar danys a habitatges de la zona
Tram. 314-01891/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de seguretat per a evitar que es repeteixin danys 
com els provocats arran de les voladures a les obres de la 
línia 9 del metro del 15 de febrer de 2011
Tram. 314-01892/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el càrrec dels costos dels desperfectes en els habitatges 
afectats per les voladures a les obres de la línia 9 del metro 
del 15 de febrer de 2011
Tram. 314-01893/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
voladures de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-01894/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comunicació amb els afectats per les voladures de les obres 
de la línia 9 del metro
Tram. 314-01895/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actes violents, delictes i faltes comesos per joves 
d’alguna banda juvenil el 2010 a Barcelona
Tram. 314-01378/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actes violents, delictes i faltes comesos per joves 
d’alguna banda juvenil el 2010 a la província de Barcelona
Tram. 314-01379/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’addició d’una parada a l’Hospital General de Catalunya a 
la línia d’autobusos entre Igualada (Anoia) i la Universitat 
Autònoma de Barcelona a Bellaterra, Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-01381/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actes violents, delictes i faltes comesos per joves 
d’alguna banda juvenil el 2010 a la província de Girona
Tram. 314-01382/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actes violents, delictes i faltes comesos per joves 
d’alguna banda juvenil el 2010 a la província de Lleida
Tram. 314-01383/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actes violents, delictes i faltes comesos per joves 
d’alguna banda juvenil el 2010 a la província de Tarragona
Tram. 314-01384/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
deutes de l’Institut Català del Sòl amb els ajuntaments dels 
municipis en què hi té actuacions previstes
Tram. 314-01390/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions del Departament d’Empresa i Ocupació per a 
incorporar a SEAT els treballadors acomiadats de SAS Au-
tomotive Systems
Tram. 314-01391/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
dèficit previst al Pla de reequilibri econòmic i financer de la 
Generalitat per al 2010
Tram. 314-01392/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les declaracions del conseller d’Interior del 17 de febrer de 
2011 i sobre els motius pels quals Xavier Crespo no ha estat 
nomenat secretari de Seguretat
Tram. 314-01673/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del nomenament frustrat del secretari de Seguretat
Tram. 314-01674/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius del Servei Català de Trànsit per a fixar el límit de 
velocitat a 120 km/h a la B-23 entre Sant Feliu de Llobregat 
i Molins de Rei
Tram. 314-01675/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a no fer cas dels advertiments del grup parla-
mentari ICV-EUiA i dels ajuntaments afectats amb relació a 
la decisió de fixar la velocitat a 120 km/h a la carretera B-23 
entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei
Tram. 314-01676/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
causa dels dubtes provocats per la nova senyalització que 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
radars que no compleixen estrictament la funció de control 
de la velocitat
Tram. 314-01922/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
radars amb una finalitat únicament recaptatòria
Tram. 314-01923/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a determinar la funció únicament recaptatòria 
dels radars
Tram. 314-01924/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan que estableix l’emplaçament dels radars
Tram. 314-01925/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
declaració del Pla de protecció civil de Catalunya (Procicat) 
durant el temporal de vent del febrer del 2011 a les Terres 
de l’Ebre
Tram. 314-01926/09
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
distribució dels efectius del cos de bombers d’Ulldecona, la 
Sènia, Amposta i Tortosa
Tram. 314-01927/09
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la comunicació als ajuntaments de les Terres de l’Ebre del 
temporal de vent del febrer del 2011
Tram. 314-01928/09
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’alerta del Pla de protecció civil de Catalunya (Pro-
cicat) declarat durant el temporal de vent de les Terres de 
l’Ebre del febrer del 2011
Tram. 314-01929/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activament del Pla de protecció civil de Catalunya (Procicat) 
durant el temporal de vent del febrer del 2011 a les Terres 
de l’Ebre
Tram. 314-01930/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
zones sense cobertura òptima de la televisió digital terrestre 
i les mesures per a resoldre el problema
Tram. 314-01932/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a resoldre els problemes de cobertura de la 
televisió digital terrestre al Montsià
Tram. 314-01935/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a resoldre els problemes de cobertura de la 
televisió digital terrestre a la Terra Alta
Tram. 314-01936/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria del Consell de Seguretat Urbana de Barcelona
Tram. 314-01938/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició al Govern de l’Estat d’un increment d’efectius de la Po-
licia Nacional i de la Guàrdia Civil
Tram. 314-01939/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla 
general de seguretat de Catalunya 2008-2011 i sobre el grau  
de compliment dels objectius del Pla
Tram. 314-01940/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
representants de la Generalitat en els comitès d’avaluació 
i seguiment dels projectes d’intervenció integral als barris
Tram. 314-01896/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les despeses de formació de la nova promoció dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-01897/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera C-31
Tram. 314-01898/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera C-32
Tram. 314-01899/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a l’autovia A-2
Tram. 314-01900/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera B-23
Tram. 314-01901/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera B-10
Tram. 314-01902/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera B-20
Tram. 314-01903/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera B-22
Tram. 314-01904/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera C-16
Tram. 314-01905/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del conseller d’Interior del 17 de febrer de 2011 
amb relació a la Unió Europea
Tram. 314-01911/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les declaracions del director del Servei Català de Trànsit 
sobre la no-sanció per la superació de la velocitat màxima 
permesa
Tram. 314-01912/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
no-sanció als conductors que superin la velocitat màxima 
de 80 km/h on hi ha senyalització
Tram. 314-01913/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels canvis relatius a la velocitat variable als accessos 
a Barcelona
Tram. 314-01914/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció del parc eòlic marítim més gran del món
Tram. 314-01920/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a garantir el subministrament energètic
Tram. 314-01921/09
Resposta del Govern p. 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els temes tractats com a prioritaris pel conseller de Territori 
i Sostenibilitat en la reunió del 22 de febrer de 2011 amb el 
secretari d’Estat de Planificació i Infraestructures
Tram. 314-01986/09
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del 24 de febrer de 2011 de la vicepresiden-
ta del Govern de l’Estat amb relació als ajuts a Ryanair i el 
pressupost per al 2011
Tram. 314-01987/09
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció de la variant de Sant Jaume d’Enveja que ha 
d’enllaçar amb el pont sobre el riu Ebre
Tram. 314-01989/09
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini previst per a l’execució de les obres de la variant de 
Sant Jaume d’Enveja que ha d’enllaçar amb el pont sobre el 
riu Ebre
Tram. 314-01990/09
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius disponibles en els parcs de bombers del 
Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre el 21 de febrer 
de 2011 arran del risc de fortes ventades
Tram. 314-01991/09
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les restes arqueològiques del jaciment romà de l’ermita de 
la Mare de Déu del Bon Viatge, de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat), emmagatzemades a Astúries
Tram. 314-05310/09
Resposta del Govern p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge d’execució de l’annex d’inversions reals del 
pressupost de la Generalitat per al 2010
Tram. 314-05345/09
Resposta del Govern p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de la nova facultat de medicina de la Universitat 
Rovira i Virgili a Reus (Baix Camp)
Tram. 314-05386/09
Resposta del Govern p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació del servei de pediatria del CAP Bonavista, de Tar-
ragona
Tram. 314-06110/09
Resposta del Govern p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades amb relació a la intoxicació per 
salmonel·losi d’un nadó a l’Hospital de Sant Joan, de Reus 
(Baix Camp)
Tram. 314-06112/09
Resposta del Govern p. 77

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 l’increment dels ajuts a les famílies amb infants en 
termes de prestació econòmica i temps de percepció
Tram. 311-00508/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els objectius, les actuacions i els terminis per a 
l’establiment d’un pla local de suport a la família
Tram. 311-00509/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a afrontar l’increment de robatoris a les zones 
rurals
Tram. 314-01941/09
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprovació dels plans locals de seguretat
Tram. 314-01942/09
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
plans locals de seguretat aprovats
Tram. 314-01943/09
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del Pla general de seguretat de Catalunya 2008-
2011 i sobre l’aprovació d’un nou Pla
Tram. 314-01944/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la modificació del traçat de la via interpolar a Barberà del 
Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01947/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a convertir el port de Tarragona, l’aeroport de 
Reus i l’estació del tren d’alta velocitat del Camp de Tarrago-
na en zones estratègiques i per a potenciar el desenvolupa-
ment de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-01967/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a promoure la indústria a les comarques 
de Tarragona i sobre la indústria petroquímica del Camp de 
Tarragona
Tram. 314-01968/09
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
represa i la finalització de les obres de la carretera T-11 i de 
les autovies A-27 i A-7
Tram. 314-01971/09
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
corredor ferroviari del Mediterrani
Tram. 314-01972/09
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de construcció del sistema de transport públic 
lleuger Tramcamp al Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Camp 
i sobre les possibilitats d’ampliar-lo al Baix Penedès i a la 
Conca de Barberà
Tram. 314-01974/09
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió per a fer arribar la cobertura de telefonia mòbil a 
totes les poblacions de la província de Tarragona
Tram. 314-01976/09
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió i les actuacions per a fer arribar la banda ampla a 
totes les poblacions de la província de Tarragona
Tram. 314-01983/09
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conclusions de la reunió del 22 de febrer de 2011 entre el 
conseller de Territori i Sostenibilitat i el secretari d’Estat de 
Planificació i Infraestructures
Tram. 314-01984/09
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
temes tractats en la reunió del 22 de febrer de 2011 entre el 
conseller de Territori i Sostenibilitat i el secretari d’Estat de 
Planificació i Infraestructures
Tram. 314-01985/09
Resposta del Govern p. 71
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per al compliment de la Convenció de les Nacions Unides 
sobre els drets de les persones amb discapacitat
Tram. 311-00523/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions per a l’elaboració d’un nou protocol 
de serveis i ajuts tècnics i tecnològics per a la promoció de 
l’autonomia personal
Tram. 311-00524/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions per a la integració laboral de les 
persones amb discapacitat
Tram. 311-00525/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions per a l’elaboració d’un pla de pro-
moció de la competitivitat dels centres especials de treball
Tram. 311-00526/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions per a l’elaboració d’un protocol 
d’actuació davant els maltractaments a persones amb dis-
capacitat
Tram. 311-00527/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el referent de l’Administració de la Generalitat 
per a garantir la participació i la planificació en l’àmbit de les 
persones grans
Tram. 311-00528/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions i els terminis per a la posada en 
marxa d’un protocol d’actuació davant els maltractaments a 
les persones grans
Tram. 311-00529/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions per a la creació d’un carnet sènior 
per a facilitar l’accés de les persones grans a béns, serveis i 
activitats de participació
Tram. 311-00530/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions per a la signatura d’un pacte per la 
infància
Tram. 311-00531/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions amb relació a les polítiques de 
prevenció mitjançant el treball amb famílies amb infants en 
situació de risc i de promoció de centres oberts
Tram. 311-00532/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions i els terminis per a la supressió de 
les llistes d’espera d’infants amb mesures de protecció
Tram. 311-00533/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions per a la creació de places en 
centres d’acollida i residencials per a infants
Tram. 311-00534/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions per a l’equiparació dels ajuts a 
l’acolliment en família extensa amb els ajuts a l’acolliment en 
família externa
Tram. 311-00535/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions i els terminis per a l’elaboració 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions per a la implementació del servei 
d’assistent personal per a la promoció d’un projecte de vida 
independent per a les persones dependents
Tram. 311-00510/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió l’impuls d’una nova llei de protecció i suport a les famílies 
nombroses i monoparentals
Tram. 311-00511/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions i els recursos per a la informació so-
bre els ajuts, les prestacions i els serveis en l’àmbit familiar
Tram. 311-00512/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions amb les administracions locals 
i l’Observatori Català de la Família amb relació a un pla local 
de suport a la família
Tram. 311-00513/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió les actuacions per a l’increment de les competències de 
la Secretaria de Família
Tram. 311-00514/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions amb relació a les funcions de 
l’Observatori Català de la Família
Tram. 311-00515/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió les actuacions i els terminis per a l’elaboració d’un pla 
integral de suport a la família
Tram. 311-00516/09
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions i els terminis per a la reglamentació 
dels ajuts per a l’adopció i la reproducció assistida
Tram. 311-00517/09
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions per a l’elaboració d’un pla de suport 
a les noies adolescents embarassades
Tram. 311-00518/09
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions i els recursos per al garantiment de 
l’equitat en l’accés a l’educació en el lleure fora de l’horari 
lectiu per a infants i joves de famílies amb dificultats
Tram. 311-00519/09
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions i els terminis per a l’agilitació de 
l’obtenció dels certificats i les valoracions de les persones 
dependents
Tram. 311-00520/09
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions i els terminis per al millorament 
de les condicions laborals del sector d’atenció a la depen-
dència
Tram. 311-00521/09
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’impuls d’una nova llei de promoció de l’accessibi-
litat i de supressió de barreres arquitectòniques
Tram. 311-00522/09
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions per a l’adaptació de la normativa 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari per a la represa de les obres de perllongament de 
la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Ter-
rassa (Vallès Occidental)
Tram. 311-00550/09
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari per a la posada en funcionament de perllonga-
ment de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 311-00551/09
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de reunions de la comissió de seguiment de les 
obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 311-00552/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu per a anul·lar les reunions de la comissió de seguiment 
de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 311-00553/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís amb l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occiden-
tal) de posar en funcionament el perllongament de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 311-00554/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment de la Llei 10/2010, d’acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a Catalunya, amb 
relació al coneixement del català
Tram. 311-00564/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el compliment del reglament de la Llei 10/2010, 
d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a 
Catalunya, amb relació al coneixement del català
Tram. 311-00565/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la coordinació entre el Departament de Benestar 
i Família i el Departament de Cultura i Llengua catalana per 
a la difusió del coneixement del català entre els nouvinguts
Tram. 311-00566/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el reforçament del Consorci per a la Normalització 
Lingüística
Tram. 311-00567/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la difusió dels cursos de català per a nouvinguts
Tram. 311-00568/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a facilitar l’accés de les dones als 
cursos de català per a nouvinguts
Tram. 311-00569/09
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les noves mesures per a fomentar el coneixement i 
l’ús del català entre els nouvinguts
Tram. 311-00570/09
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el reforçament del servei d’acolliment lingüístic
Tram. 311-00571/09
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el reforçament del voluntariat per la llengua
Tram. 311-00572/09
Anunci p. 96

d’un programa de prevenció i atenció en diferents zones del 
territori amb un risc especial per a la infància i l’adolescència
Tram. 311-00536/09
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions i els terminis per a la negociació 
d’un pla de suport al tercer sector social
Tram. 311-00537/09
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la inclusió de clàusules socials en els concursos 
públics
Tram. 311-00538/09
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures per a facilitar que les entitats del 
tercer sector social es presentin als concursos públics en 
igualtat de condicions que les empreses mercantils
Tram. 311-00539/09
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la signatura de convenis plurianuals amb entitats 
del tercer sector social
Tram. 311-00540/09
Anunci p. 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la gestió del 0,7% de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques per a finalitats socials
Tram. 311-00541/09
Anunci p. 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’establiment de mesures per a la pervivència de 
l’acció social de les entitats del tercer sector social
Tram. 311-00542/09
Anunci p. 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures de promoció del teletreball
Tram. 311-00543/09
Anunci p. 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els terminis per a l’elaboració d’un pla de pro-
moció, suport i millora de la competitivitat dels centres de 
treball
Tram. 311-00544/09
Anunci p. 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els terminis per a l’elaboració d’un protocol 
d’actuació davant els maltractaments de persones amb dis-
capacitat
Tram. 311-00545/09
Anunci p. 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions i els terminis per a l’adequació de 
la renda mínima d’inserció per al millorament de situacions 
cròniques negatives
Tram. 311-00546/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures i els terminis per a la promoció del 
programa de treball protegit «Posa’t a punt» per a empreses 
d’inserció laboral i centres especials de treball
Tram. 311-00547/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aturada de les obres de perllongament de la línia de Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès 
Occidental)
Tram. 311-00548/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu de l’aturada de les obres de perllongament de la línia 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 311-00549/09
Anunci p. 91
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió del servei d’urgències als centres d’atenció primà-
ria d’Hostalric, Breda i Anglès (Selva)
Tram. 314-07543/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a l’augment retributiu del lloc de treball de 
responsable de seguiment de les relacions amb el territori
Tram. 314-07544/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del lloguer de les oficines de l’Institut Ramon Llull
Tram. 314-07545/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actuacions dels tècnics de vigilància i control de 
les condicions de treball del 2007 al març del 2011
Tram. 314-07546/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla de tècnics de vigilància i control de les condicions 
de treball del 2007 al 2010 i la previsió per al 2011
Tram. 314-07547/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’índex de sinistralitat laboral del 2007 ençà
Tram. 314-07548/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació de la convocatòria del Pla d’iniciatives de dina-
mització comarcal de l’Anoia per al període 2011-2013
Tram. 314-07549/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació als ajuntaments de l’entorn de la central nuclear 
d’Ascó del vessament d’aigua radioactiva del 28 d’abril de 
2011
Tram. 314-07550/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’un expedient informatiu amb relació al vessa-
ment d’aigua radioactiva de la central nuclear d’Ascó del 28 
d’abril de 2011
Tram. 314-07551/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el recorregut de l’aigua contaminada vessada per la central 
nuclear d’Ascó el 28 d’abril de 2011
Tram. 314-07552/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme amb relació al vessament d’aigua 
radioactiva de la central nuclear d’Ascó del 28 d’abril de 2011
Tram. 314-07553/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
controls sanitaris als treballadors que van entrar en contac-
te amb l’aigua contaminada vessada per la central nuclear 
d’Ascó el 28 d’abril de 2011
Tram. 314-07554/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implantació de la nova oficina judicial
Tram. 314-07555/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desenvolupament i la implantació del sistema e-justícia.cat
Tram. 314-07556/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
actes organitzats pel Memorial Democràtic el 2011
Tram. 314-07557/09
Formulació p. 105

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes pressupostaris de l’aprovació del pla de racionalitza-
ció normativa sobre el Departament de la Presidència
Tram. 314-06176/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 54) p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recuperació de la figura dels delegats de zona de les oficines 
d’atenció ciutadana del Departament de Benestar Social i 
Família
Tram. 314-07530/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
preparació del II Congrés Europeu del Voluntariat
Tram. 314-07531/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions per a inversions i obres a les seus socials 
d’entitats i associacions
Tram. 314-07532/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis pluriennals amb entitats
Tram. 314-07533/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de les obres de construcció dels equipaments en 
curs acordats amb GISA
Tram. 314-07534/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de centre cívic i d’oficina d’atenció ciutadana de la 
Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
Tram. 314-07535/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de remodelació i ampliació del Casal de la Gent 
Gran d’Olot (Garrotxa)
Tram. 314-07536/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord de govern i el calendari previst per a l’execució dels 
projectes de centre cívic i d’oficina d’atenció ciutadana de la 
Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
Tram. 314-07537/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord de govern i el calendari previst per a l’execució del 
projecte de casal per a la gent gran d’Olot (Garrotxa)
Tram. 314-07538/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions per a trobar un local alternatiu per a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de Mataró (Maresme)
Tram. 314-07539/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis entre la Direcció General de Cooperació Cultural i 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) amb rela-
ció a l’equipament polivalent
Tram. 314-07540/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis entre la Direcció General de Cooperació Cultural i 
l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès)amb relació al centre 
cívic Salut Alta i el programa «Juguem plegats»
Tram. 314-07541/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de l’increment dels morts en accidents de trànsit el 
primer quadrimestre del 2011
Tram. 314-07542/09
Formulació p. 100
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les instal·lacions i els usos previstos per a la nau central del 
recinte de Can Batlló, de Barcelona
Tram. 314-07573/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra al districte de 
Sants-Montjuïc, de Barcelona
Tram. 314-07574/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció de les estacions de les línies 9 i 10 del 
metro al districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona
Tram. 314-07575/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reforma de l’estació de Sants, de Barcelona
Tram. 314-07576/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència d’alts càrrecs i personal de la Generalitat o del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
a la Fira Blackberry World 2011 a Orlando, Florida (Estats 
Units d’Amèrica)
Tram. 314-07577/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions per a actuacions sobre la xar-
xa veïnal i rural de camins a les zones de muntanya
Tram. 314-07578/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions per a actuacions de dinamit-
zació territorial a les comarques de muntanya
Tram. 314-07579/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la convocatòria de subvencions per a actuacions sobre la 
xarxa veïnal i rural de camins a les comarques de muntanya
Tram. 314-07580/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions per a l’adequació i la neteja 
dels accessos per carretera a les estacions de muntanya
Tram. 314-07581/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions per al millorament de les instal-
lacions de producció de neu i dels sistemes de transport de 
les estacions de muntanya
Tram. 314-07582/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els efectes de la supressió de les hores extres dels 
mossos d’esquadra
Tram. 314-07583/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els efectius dels mossos d’esquadra destinats 
a l’operació Setmana Santa del 2010 i el 2011 i el nombre 
d’hores que van treballar
Tram. 314-07584/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les declaracions del conseller d’Interior sobre la 
denegació de permisos per a manifestacions
Tram. 314-07585/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els expedients relatius a espectacles entre el 7 de 
gener i el 8 de febrer de 2011
Tram. 314-07586/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
actes que el Memorial Democràtic ha deixat d’organitzar el 
2011
Tram. 314-07558/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació de la vicepresidenta del Govern en els actes del 
Memorial Democràtic
Tram. 314-07559/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absència de la vicepresidenta del Govern en la inauguració 
de l’exposició «Més de 30 anys sense defallir», organitzada 
pel Memorial Democràtic, el Museu d’Història de Catalunya i 
l’Associació Catalana d’Expresos Polítics
Tram. 314-07560/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de sou i la modificació de tasques del responsa-
ble de Seguiment de Relacions amb el Territori
Tram. 314-07561/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de sou, la modificació de tasques i l’anàlisi del 
lloc de treball en l’establiment dels nivells retributius dels 
responsables de les oficines dels delegats territorials
Tram. 314-07562/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
vessament d’aigua contaminada de la central nuclear d’Ascó 
del 27 d’abril de 2011
Tram. 314-07563/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors de l’Administració de Justícia que 
han estudiat als cursos de català organitzats per la Genera-
litat del 2007 ençà
Tram. 314-07564/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de jutges, secretaris judicials i fiscals que s’han aco-
llit a la formació individualitzada de català organitzada per la 
Generalitat del 2007 ençà
Tram. 314-07565/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de tècnics lingüístics assignats a l’Administració de 
justícia i llur evolució del 2007 ençà
Tram. 314-07566/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos econòmics destinats a la normalització del català a 
les oficines judicials
Tram. 314-07567/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció del CAP Bordeta-Magòria, a Barcelona
Tram. 314-07568/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de les obres i les modificacions del pro-
jecte de construcció del camp de futbol de l’Energia, de Bar-
celona
Tram. 314-07569/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament i l’obertura de l’Oficina de Treball de la Gene-
ralitat al districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona
Tram. 314-07571/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reobertura o el nou emplaçament del CAP Consell de Cent 
al barri d’Hostafrancs, de Barcelona
Tram. 314-07572/09
Formulació p. 110
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
instal·lació de l’empresa Chery a Catalunya
Tram. 314-07601/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
detecció de casos de legionel·losi a l’Hospital de Sant Joan, 
de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-07602/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació de les retallades pressupostàries en l’àmbit de la 
salut a les comarques de Tarragona
Tram. 314-07603/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació de les retallades pressupostàries en l’àmbit de la 
salut als municipis turístics i sobre l’increment del personal 
sanitari a l’estiu
Tram. 314-07604/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
renovació dels contractes del personal sanitari de la provín-
cia de Tarragona
Tram. 314-07605/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de la qualitat de la cooperació al desenvolu-
pament
Tram. 314-07606/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
notificació als agents i organismes implicats de la retallada 
pressupostària en la cooperació al desenvolupament
Tram. 314-07607/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
imatge que generarà l’incompliment dels compromisos in-
ternacionals en matèria de cooperació al desenvolupament
Tram. 314-07608/09
Formulació p. 121

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al director general de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la 
utilització electoralista del programa Crackòvia per part de 
Convergència i Unió a Valls (Alt Camp)
Tram. 315-00001/09
Formulació p. 122

Pregunta al president del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon-
dre per escrit sobre la utilització electoralista del programa 
Crackòvia per part de Convergència i Unió a Valls (Alt Camp)
Tram. 325-00011/09
Formulació p. 122

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya 
a respondre per escrit sobre la utilització electoralista del 
programa Crackòvia per part de Convergència i Unió a Valls 
(Alt Camp)
Tram. 326-00001/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els expedients relatius a espectacles entre el 
7 de gener i el 8 de febrer de 2011 signats pels directors de 
serveis territorials
Tram. 314-07587/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones sense targeta sanitària individual ate-
ses els anys 2008, 2009 i 2010 als centres d’atenció primària 
de les comarques de Lleida i d’urgència a l’Hospital Univer-
sitari Arnau de Vilanova, i sobre la nacionalitat d’aquestes 
persones
Tram. 314-07588/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ambulàncies a les comarques de Lleida
Tram. 314-07589/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’instal·lar un heliport als voltants de l’Hospital Uni-
versitari Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-07590/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves desocupats d’entre divuit i vint-i-nou anys 
que han abandonat Catalunya el 2010
Tram. 314-07591/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius per a no recórrer davant el Tribunal 
Suprem contra la Sentència 262 de la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Tram. 314-07592/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la defensa de les seves competències davant del 
Tribunal Suprem amb relació al recurs contra la Sentència 
262 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya
Tram. 314-07593/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’assignació de freqüències de ràdio i canals de 
televisió digital terrestre a les entitats públiques arran de les 
sentències que limiten la seva actuació en aquesta matèria
Tram. 314-07594/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició dels alumnes d’Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès) 
d’ésser adscrits a l’Institut de Begues (Baix Llobregat)
Tram. 314-07595/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
matrimonis forçats
Tram. 314-07596/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detencions diàries per violència de gènere
Tram. 314-07597/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies per violència psicològica contra la dona presen-
tades als Mossos d’Esquadra del 2006 ençà
Tram. 314-07598/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies d’actuació contra la violència psicològica contra 
la dona
Tram. 314-07599/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació del càrrec d’assessor o assessora de la Vicepresi-
dència en les matèries relacionades amb l’Aran
Tram. 314-07600/09
Formulació p. 119
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris de solvència a aplicar a les 
entitats de crèdit
Tram. 314-00902/09

Resposta del Govern
Reg. 11948 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00902/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris de solvència a aplicar a les entitats de crèdit

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 nou marc normatiu aprovat, al juliol de 2010 i febrer 
de 2011 mitjançant i respectivament, el RDL 11/2010 i 
RDL 2/2011, ha produït una substantiva reforma regu-
latòria que implicarà canvis profunds respecte a com les 
caixes d’estalvis han vingut operant fins ara en el mercat. 
És particularment significativa l’obligació d’exposar a 
aquestes entitats a la disciplina del mercat, contemplat 
al pilar 3 de Basilea II Edel 2004, fet que a banda de 
l’acompliment esmentat, possibilita la captació de capital 
de màxima qualitat en el mercat mitjançant l’exercici in-
directe a través d’un banc.

La normativa citada permet a les caixes d’estalvis desen-
volupar el seu objecte propi com entitat de crèdit i com-
porta el traspàs de tot el seu negoci financer a la nova 
entitat bancària, en la qual la caixa ha de mantenir la 
posició d’accionista majoritari.

Conseqüentment, malgrat les modificacions normatives 
citades, les mateixes no haurien de significar alteració en 
les competències de supervisió i inspecció de la Genera-
litat de Catalunya sobre cooperatives de crèdit.

Tampoc afecta a les competències sobre seccions  
de crèdit de les cooperatives, donat que no són entitats de  
crèdit.

Barcelona, 28 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control dels contractes d’assegu-
rances vinculats als préstecs hipotecaris
Tram. 314-00903/09

Resposta del Govern
Reg. 11949 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00903/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control dels contractes d’assegurances vinculats als prés-
tecs hipotecaris

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:

Pel que fa a les mesures de protecció del client, relacio-
nades amb contractes d’assegurança vinculats a préstecs 
hipotecaris, cal dir que la seva regulació està establerta 
en la Llei 26/2006 (estatal) de caràcter bàsic.

Aquesta normativa preveu els mecanismes de defensa 
que les entitats actores del sistema financer i assegurador 
han de posar a disposició dels seus clients.

D’altra banda, en l’àmbit de Catalunya, la Generalitat va 
crear (Llei 1/2009) l’Autoritat Catalana de la Competèn-
cia a la qual es pot recórrer davant eventuals situacions 
d’abús. Aquesta mateixa Autoritat, ja va instruir i pronun-
ciar sobre una demanda relativa a una presumpta posició 
dominant sobre assegurances (8 de setembre de 2009).

Barcelona, 28 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació de personal de la Inspecció 
Financera de la Direcció General de Política 
Financera i Assegurances de la Generalitat
Tram. 314-00904/09

Resposta del Govern
Reg. 11950 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00904/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació de personal de la Inspecció Financera de la 
Direcció General de Política Financera i Assegurances 
de la Generalitat

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:
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cursos, disminució de la despesa i augment de la gestió 
rentable dels patrimonis locals.

Barcelona, 2 de maig de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

Resposta del Govern
Reg. 11989 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01020/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11989 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01020/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01023/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa d’actuació del Memorial Democràtic

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, dono resposta a la pregunta 
parlamentaria 314-01023/09, conjuntament amb les nú-
mero de tramitació 314-01024/09 i 314-01027/09.

El Decret 326/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals 
atribueix a la Direcció General de Relacions Institucio-

D’acord amb la normativa reguladora (Llei 5/1991 de 27 de  
març, de creació de l’escala d’inspectors financers i de 
l’escala d’inspectors tributaris del cos superior de l’Admi-
nistració de la Generalitat, modificada per la Llei 25/1998, 
de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i 
d’adaptació a l’euro, i els decrets 116/1993, de 23 de març,  
i 314/2002, de 19 de novembre, pels quals es reestructura  
la Inspecció Financera) per el compliment de la seva funció la  
Inspecció Financera es distribueix en dues àrees l’actuació:

– l’Àrea d’Entitats de Crèdit i Seccions de Crèdit

– l’Àrea de Mutualitats de Previsió Social i Mediació 
d’Assegurances Privades

Els mitjans personals assignats a la Inspecció Financera 
són en aquests moments de 13 persones.

Barcelona, 28 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 11989 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01020/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a millorar el suport econòmic als ajun-
taments

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, dono resposta a la pregunta 
escrita 314-01020/09, conjuntament amb les preguntes 
amb número de tramitació 314-01021/09 i 314-01022/09

Les mesures de contenció pressupostària anunciades per 
a l’any 2011 afecten també les transferències als ens lo-
cals. En cap cas, però, aquestes mesures han de repre-
sentar una afectació substancial en el percentatge total 
d’ingressos dels diferents ens locals, atesa la seva neces-
sitat d’estabilitat financera, per la qual cosa es prendran 
mesures correctores per a aconseguir aquest objectiu.

És per això que una de les prioritats del Govern és im-
pulsar amb el màxim consens possible la llei de governs 
locals, la qual posarà les bases per desenvolupar la llei 
de finançament local que, amb tota seguretat, dotarà 
de millors i més eficaces eines econòmiques als Ajun-
taments. L’aprovació d’aquesta llei permetrà donar un 
impuls important al desplegament de la resta de previsi-
ons contingudes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en 
matèria de règim local. 

Paral·lelament el Govern impulsarà la implementació de 
tecnologies i fórmules destinades a la optimització de re-
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Tot i el tancament de l’Espai Memorial Democràtic ate-
ses les seves mancances estructurals, s’ha mantingut la 
pràctica totalitat de la programació de presentacions, 
conferències i projeccions de documentals previstes per 
al primer semestre, incloent-hi el congrés Espai urbà, 
memòria i ciutadania.

Pel que fa a la resta de la programació, només cau –per 
motius pressupostaris– la producció de les exposicions El 
cas Papus, exemple de lluita per la llibertat d’expressió i 
Antifranquisme a la Universitat, mentre que es mantenen 
la resta de previsions, tot i que encara no es poden avançar 
dates definitives per a les exposicions La lluita per l’auto-
govern i la democràcia explicada per la premsa satírica 
(de nova producció) i l’exposició Franc Clapés-Ramon 
Moral (produïda per l’Ajuntament de Torredembarra).

També es manté la itineració de les exposicions Símbols 
de Franco, La Maternitat d’Elna, Cinema a Catalunya en 
temps de guerra, exili i repressió i La lluita per l’oportu-
nitat de viure (coproducció amb l’Institut Català de les 
Dones), a les quals s’afegirà SEAT 1950, l’arquitectura 
de la repressió després de la seva reposició al MHC.

Igualment es manté el treball en el projecte de Banc Au-
diovisual del Memorial Democràtic, que es pretén pre-
sentar abans d’acabar l’any.

Barcelona, 2 de maig de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

Resposta del Govern
Reg. 11990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01023/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11991 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01025/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa d’actuació de l’Oficina de Promoció de la Pau 
i els Drets Humans

nals i amb el Parlament competències en matèria de po-
lítiques públiques de recuperació i foment del patrimoni 
democràtic i de la memòria democràtica.

Les actuacions en aquesta matèria es fonamenten en tres 
grans eixos:

– Impulsar la creació d’un Programa de Recerca en ma-
tèria de Memòria Democràtica de Catalunya, establint 
línies bàsiques per a la identificació, descripció i valo-
ració dels fons documentals i arxivístics que continguin 
dades sobre la Guerra Civil i la repressió franquista a 
Catalunya i a l’estudi dels esmentats fons, promovent la 
subscripció de convenis de col·laboració amb universitats 
o centres especialitzats i fomentant tant en l’àmbit aca-
dèmic, universitari com a l’ensenyament secundari l’ela-
boració de projectes de recerca sobre aquests períodes.

– Aprofundir en l’atenció i el reconeixement de les vícti-
mes de la Guerra Civil i el franquisme, impulsant una com-
memoració anual per les víctimes de la Guerra Civil i el 
Franquisme i per a la defensa de la pau i els drets humans, 
continuant la recerca de persones desaparegudes durant la 
Guerra Civil i el Franquisme, l’actualització del Cens cor-
responent i del Mapa de Fosses Comunes de Catalunya.

– Continuar fomentant la col·laboració, la interacció i el 
suport a les iniciatives nascudes de tots els àmbits de la 
societat interessats en la recuperació de la memòria his-
tòrica, consolidant així la Xarxa d’Espais de Memòria 
de Catalunya, impulsant nous projectes de recuperació, 
senyalització i interpretació del patrimoni memorial, en-
fortint la col·laboració amb el Consorci Memorial dels 
Espais de la Batalla de l’Ebre i del Museu de l’Exili i 
donant suport a projectes de recerca, difusió i comme-
moració de la memòria democràtica.

Pel que fa al Memorial Democràtic, es manté la programa-
ció presentada a la darrera Junta de Govern d’aquesta ins-
titució, els eixos de la qual seran l’obertura del Memorial 
Democràtic a les generacions més joves; la reflexió sobre 
el treball dut fins ara en l’àmbit de la recuperació del patri-
moni memorial a casa nostra i la projecció de les línies de 
treball futures en aquest àmbit, la insistència en les accions 
memorials vinculades a la lluita per les llibertats i en la 
seva projecció sobre el desplegament dels valors democrà-
tics. L’efemèride del cinquantè aniversari de la fundació 
d’Òmnium Cultural prevista per aquest any i incorpora-
rà la memòria de la llarga lluita en defensa de la llengua, 
d’ençà del 1939, com un eix de treball en col·laboració amb 
aquesta entitat i la Institució de les Lletres Catalanes.

També cal consignar commemoració dels 40 anys de la 
creació de l’Assemblea de Catalunya i la importància de 
la col·laboració del Departament d’Ensenyament en la 
sensibilització de la comunitat educativa en la recupe-
ració de la memòria democràtica i en l’educació sobre 
l’Holocaust i la deportació. Tot plegat des d’una perspec-
tiva de memòria plural i transversalitat catalanista.

Així, durant aquest any ja s’ha dut a terme, amb notable 
èxit de participació, el seminari Holocaust, deportació 
i extermini. Com treballar-ho a classe i s’ha inaugurat 
l’exposició SEAT 1950, l’arquitectura de la repressió, 
que pròximament es reposarà al Museu d’Història de 
Catalunya, juntament amb la inauguració de l’exposició–
homenatge a l’Associació d’Expressos Polítics de Catalu-
nya Més de trenta anys sense defallir.
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El Govern de la Generalitat considera del tot necessari 
endegar una política que, de manera eficaç posi a dis-
posició de la ciutadania els canals adients per a la seva 
intervenció en els afers públics, com a via de foment de 
la qualitat democràtica.

Amb aquest objectiu, el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals ha assumit les competències en 
matèria de participació ciutadana mitjançant la Direcció 
General de Relacions Institucionals i amb el Parlament 
que, entre d’altres, desenvoluparà les funcions següents:

a) Donar suport a l’elaboració del Programa d’Innovació 
i Qualitat Democràtica i a la seva implementació

b) Assessorar els diferents departaments de la Generali-
tat en aquesta matèria c) Dissenyar i participar en l’ela-
boració de processos de debat públic

d) Implementar canals i instruments de foment de la par-
ticipació ciutadana

e) Donar suport a les iniciatives locals de participació 
ciutadana per contribuir a la millora de la qualitat de-
mocràtica

f) Promoure la formació i l’intercanvi de coneixements i 
experiències en matèria de participació ciutadana.

L’escenari pressupostari actual i l’experiència acumula-
da per la Generalitat orientaran les accions que s’hauran 
de desenvolupar i la revisió dels instruments emprats, 
per a la qual cosa es promourà la participació del major 
nombre possible d’actors: institucionals, socials, profes-
sionals...

Barcelona, 2 de maig de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

Resposta del Govern
Reg. 11990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01023/09.

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 326/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals 
atribueix a la Subdirecció General de Memòria i Pau de 
la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el 
Parlament les funcions que abans assumia de l’Oficina 
de Promoció de la Pau i els Drets Humans.

La voluntat del govern és potenciar totes aquelles po-
lítiques que, de manera transversal o directa, pretenen 
millorar la qualitat democràtica de la nostra societat. La 
dimensió de pau i drets humans es consolida, en aquest 
sentit, com un actiu en el conjunt d’activitats que desen-
volupa la Direcció General de Relacions Institucionals i 
amb el Parlament.

El programa d’actuació potencia l’ús de recursos propis 
com a eina fonamental de treball per a enguany i concen-
tra la seva activitat en els àmbits següents: 

– Aprofundiment de la tasca de col·laboració institucio-
nal amb altres departaments de la Generalitat i amb el 
món local, però també amb l’Estat i les xarxes internaci-
onals, al voltant dels grans debats sobre la democràcia, 
la pau i els drets humans.

– Consolidació de les línies de recerca encetades per 
l’Oficina en la passada legislatura i vinculades a institu-
cions de referència en el món acadèmic.

– Desenvolupament d’una nova mirada sobre els lligams 
entre la pau i la memòria democràtica, per tal d’oferir 
contribucions a aquest debat des de l’Administració.

Barcelona, 2 de maig de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa d’actuació de la Subdi-
recció General de Participació Ciutadana
Tram. 314-01026/09

Resposta del Govern
Reg. 11992 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01026/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa d’actuació de la Subdirecció General de Parti-
cipació Ciutadana

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:
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vern. En aquest sentit, l’article 37 de l’EBEP estableix 
clarament les matèries que han de ser objecte de nego-
ciació. L’apartat 1.l), que incideix en ofertes d’ocupació, 
parla de: criteris generals sobre ofertes d’ocupació públi-
ca. En aquest supòsit, però, no s’han modificat els criteris  
generals sobre ofertes, que segueixen essent els matei-
xos, únicament s’ha produït una suspensió en la seva tra-
mitació de caire temporal. Entenem que aquesta mesura 
s’emmarca més en els apartats 2.a) i e) del mateix article 
37 de l’EBEP que exclou de negociació la regulació i de-
terminació concreta, en cada cas, dels sistemes, criteris, 
òrgans i procediments d’accés a l’ocupació pública i la 
promoció professional i les decisions de les administra-
cions públiques que afectin les seves potestats d’organit-
zació.

La decisió de suspendre temporalment les ofertes d’ocu-
pació, en espera de l’aprovació del pressupost i de la fina-
lització de la reestructuració departamental forma part 
de les facultats autoorganitzatives de l’administració i, 
per tant, estan excloses de negociació.

Barcelona, 2 de maig de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre un institut escola de la Garrotxa
Tram. 314-01064/09

Resposta del Govern
Reg. 12412 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01064/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un 
institut escola de la Garrotxa

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló, Carme Capdevila i 
Palau, i Pere Bosch Cuenca

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

El proper curs 2011-2012 el Departament d’Ensenyament 
posarà en funcionament l’Escola Les Preses, al munici-
pi del mateix nom (Garrotxa). Aquest centre tindrà una 
línia i oferirà ensenyaments d’educació infantil de segon 
cicle fins al primer curs d’educació primària.

El projecte d’institut o d’institut escola a la Vall d’en Bas 
(també a la Garrotxa) requereix d’una anàlisi amb més 
profunditat.

Barcelona, 5 de maig de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 11993 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01030/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions amb els representants sindicals prèvies a la 
retallada de l’oferta pública 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:

L’Acord de Govern de 8 de febrer de 2011, d’adopció de 
mesures provisionals en matèria de plantilles estableix 
el següent en el seu apartat segon: No autoritzar la tra-
mitació d’ofertes parcials d’ocupació pública de personal 
funcionari i laboral durant el període de pròrroga pres-
supostària i suspendre, durant aquest mateix període, 
l’execució de les ofertes d’ocupació públiques vigents de 
personal funcionari i laboral sempre que la convocatòria 
dels llocs de treball derivades de les quals no hagi estat 
objecte de publicació i amb exclusió de les ofertes que 
figuren a l’annex. Exclusions que afecten el personal do-
cent i els mossos. En data 10 de febrer de 2011, aquesta 
situació va ser informada a les organitzacions sindicals 
en el sí de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal 
d’administració i tècnic, on la Secretària d’Administra-
ció i Funció Pública, senyora Pilar Pifarre, va informar 
que es tracta d’una mesura excepcional, limitada en el 
temps (fins a l’aprovació del pressupost 2011) i motivada 
per dues causes:

– La situació excepcional de pròrroga pressupostària que 
només permet treballar amb un 30% del pressupost, li-
mitació que va motiva la urgència de l’adopció de la me-
sura per a permetre la seva aplicació immediata.

– La necessitat de reordenar els Departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat, determinar-ne les neces-
sitats de personal i esperar que finalitzin els processos 
de reordenació departamentals. Posteriorment, en data 3 
de març es va fer una sessió de la Mesa General de Ne-
gociació dels empleats públics de l’Administració de la  
Generalitat de Catalunya, en la qual tant la vicepresi-
denta del Govern i consellera de Governació i Relaci-
ons Institucionals com la secretària de Funció Pública i 
Modernització de l’Administració van explicar les causes 
que han motivat el Govern a adoptar aquesta mesura ex-
cepcional i temporal. La maca d’un procés de negocia-
ció i/o informació sindical amb anterioritat a l’adopció 
de la mesura, situació aquesta que ja va ser justificat per 
l’administració a les meses de negociació. Tanmateix, es 
considera que no era legalment necessària la negociació 
sindical abans de l’aprovació d’aquesta mesura pel Go-
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3 eren treballadors contractats com a personal laboral fix 
i 5 com a personal laboral temporal.

Barcelona, 2 de maig de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament de Reg Sistema Se-
garra-Garrigues, SAU, en data del 31 de de-
sembre de 2010
Tram. 314-01071/09

Resposta del Govern
Reg. 12108 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-0001071/09

Títol: Pregunta al govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament de Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU, 
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 de Regsega a 31 de desembre de 2010 ha 
estat de 105.000.000 euros

Els venciments d’aquest deute, expressat en % a amortit-
zar, i desglossat per anys, es el següent:

Data Percentatge principal  
disposat a amortitzar

1 31 de desembre de 2013 4,48500 %

2 31 de desembre de 2014 5,73720 %

3 31 de desembre de 2015 7,00000 %

4 31 de desembre de 2016 8,27778 %

5 31 de desembre de 2017 8,27778 %

6 31 de desembre de 2018 8,27778 %

7 31 de desembre de 2019 8,27778 %

8 31 de desembre de 2020 8,27778 %

9 31 de desembre de 2021 8,27778 %

10 31 de desembre de 2022 8,27778 %

11 31 de desembre de 2023 8,27778 %

12 31 de desembre de 2024 8,27778 %

13 31 de desembre de 2025 8,27778 %

Total 100.00 %

Barcelona, 4 de maig 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 recursos sol·licitats per les caixes 
d’estalvi al Fons de reestructuració ordena-
da bancària (FROB)
Tram. 314-01065/09

Resposta del Govern
Reg. 12427 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01065/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos sol·licitats per les caixes d’estalvi al Fons de 
reestructuració ordenada bancària (FROB)

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:

La informació disponible sobre els processos en curs, i 
els recursos sol·licitats per les caixes d’estalvi amb seu 
social a Catalunya, són consultables al document Fon-
do de Reestructuración Ordenada Bancària (FROB) a la 
mateixa pàgina web www.frob.es.

Barcelona, 4 de maig de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 11994 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01066/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les visites a l’espai del Memorial Democràtic de la Via 
Laietana de Barcelona

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’Espai Memorial Democràtic, ubicat a la Via Laietana, 
69, de Barcelona, va ser inaugurat el 20 de març de 2010 
i va ser tancat provisionalment el 25 de febrer de 2011, 
ateses les mancances estructurals de l’edifici.

Durant el període indicat, l’Espai va rebre un total de  
19.226 visitants i 16 escoles (que corresponen a 429 alumnes).

Finalment, pel que fa a la plantilla, l’Espai comptava 
amb 8 treballadors, tots ells personal laboral, dels quals 
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les inicia-
tives parlamentàries núm. 314-01081/09 i 314-01082/09:

El Departament d’Ensenyament està estudiant la millor 
solució per a l’escolarització de l’alumnat de l’edifici de 
l’Escola Montanyans a Sant Marçal (Castellet i la Gor-
nal), així com la construcció de l’Escola Els Pins, d’una 
línia, a Moja (Olèrdola).

Barcelona, 6 de maig de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 12473 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01081/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12221 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01084/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
solució als atacs de voltors als ramats del Pallars Sobirà

Grup Parlamentari: GP PSC

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:

Aquest mes de març ha entrat en vigor la nova normativa 
europea per a l’eliminació de subproductes animals no 
destinats a consum humà (SANDACH). Aquesta nova 
normativa permet de nou l’aprofitament dels cadàvers de 
la ramaderia extensiva per part dels voltors a les zones 
delimitades a tal efecte.

Un cop doncs entri en vigor aquesta normativa i es vagi 
implantant al conjunt de Catalunya i resta de l’estat, les 

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

Resposta del Govern
Reg. 11980 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01075/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament del Centre d’Iniciatives per a la Reinser-
ció 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:

D’acord amb el balanç de situació del CIRE tancat el 
31 de desembre de 2010, el passiu, valorat de conformi-
tat amb criteris comptables, és de 10.075.056,24 euros. 
D’aquest import, 10.039.589,02 euros corresponen a pas-
sius corrents, és a dir, amb venciment inferior a un any, 
i 35.467,22 euros, a passius no corrents, és a dir, amb un 
venciment posterior al 31 de desembre de 2011.

Els venciments anuals del passiu no corrent són els se-
güents:

– 2012: 18.248,26 euros

– 2013: 10.355,76 euros

– 2014: 6.863,20 euros

Barcelona, 2 de maig de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

Resposta del Govern
Reg. 12473 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01081/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de la nova escola de Sant Marçal, a Castellet 
i la Gornal (Alt Penedès)

Grup Parlamentari: GP SOC

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

El DAAM ha modificat l’estratègia en relació al voltor 
comú. Aquestes accions es fonamenten en un canvi en 
l’estratègia d’alimentació basat en l’eliminació dels ano-
menats canyets (punts específics on s’hi aboca aliment 
destinat al voltor) i el retorn al sistema d’alimentació 
propi d’aquesta espècie.

Barcelona, 4 de maig 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 reobertura de l’escola de Saldes 
(Berguedà) per al curs 2011-2012
Tram. 314-01090/09

Resposta del Govern
Reg. 12474 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01090/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reobertura de l’escola de Saldes (Berguedà) per al curs 
2011-2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Judit Carreras Tort

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries amb número de tramitació 314-
01090/09 i 314-01091/09:

La demanda d’escolarització per als ensenyaments d’edu-
cació infantil de segon cicle i d’educació primària al mu-
nicipi de Saldes no ha semblat suficient per, de moment, 
reobrir l’Escola d’aquest municipi. Actualment el seu 
alumnat està escolaritzat a l’Escola Serrat Voltor–ZER  
Alt Berguedà, de Vallcebre.

Barcelona, 6 de maig de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

poblacions de voltor s’aniran autoregulant en funció de 
la disponibilitat d’aliment.

Barcelona, 4 de maig 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 indemnització per les pèrdues cau-
sades pels atacs de voltors als ramats del 
Pallars Sobirà
Tram. 314-01085/09

Resposta del Govern
Reg. 12109 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01085/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la indemnització per les pèrdues causades pels atacs de 
voltors als ramats del Pallars Sobirà

Grup Parlamentari: GP PSC

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’aplicarà el Decret 176/2007 de 31 de juliol, regulador 
dels procediments de danys i perjudicis causats a l’agri-
cultura i la ramaderia per espècies animals protegides de 
la fauna salvatge autòctona.

Barcelona, 4 de maig 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 superpoblació de voltors al Pallars 
Sobirà
Tram. 314-01086/09

Resposta del Govern
Reg. 12110 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01086/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
superpoblació de voltors al Pallars Sobirà

Grup Parlamentari: GP PSC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la concessió a l’Ajuntament de Berga 
d’una subvenció per a la construcció d’una 
segona llar d’infants municipal
Tram. 314-01093/09

Resposta del Govern
Reg. 12411 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01092/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència de reserva de crèdit per 
a atorgar una subvenció per a la creació de 
places de llar d’infants a Berga
Tram. 314-01094/09

Resposta del Govern
Reg. 12411 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01092/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cessió d’una finca propietat de 
l’Ajuntament de Berga al Departament d’En-
senyament per a la construcció del nou ins-
titut
Tram. 314-01095/09

Resposta del Govern
Reg. 12410 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01095/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la cessió d’una finca propietat de l’Ajuntament de Berga 
al Departament d’Ensenyament per a la construcció del 
nou institut

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Judit Carreras Tort

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries amb número de tramitació 314-
01095/09 i 314-01096/09:

En la planificació de construccions escolars del Depar-
tament d’Ensenyament, s’ha previst la planificació i pri-
orització de la construcció de l’Institut Serra de Noet, 
a Berga, de 2/0 línies, sempre i quan la Generalitat de 

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

Resposta del Govern
Reg. 12474 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01090/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramesa de l’Ajuntament de Berga 
al Departament d’Ensenyament de la docu-
mentació necessària per a la construcció 
d’una segona llar d’infants municipal
Tram. 314-01092/09

Resposta del Govern
Reg. 12411 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01092/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tramesa de l’Ajuntament de Berga al Departament d’En-
senyament de la documentació necessària per a la cons-
trucció d’una segona llar d’infants municipal

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Judit Carreras Tort

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries amb número de tramitació 314-
01092/09 a 314-01094/09:

L’Ajuntament de Berga no s’ha acollit a l’establert en 
l’Ordre EDC/233/2006, de 28 d’abril, per la qual s’obre 
convocatòria pública per a la concessió de subvencions 
per a la creació i la consolidació de places per a infants 
de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat muni-
cipal.

Barcelona, 5 de maig de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les confusions amb els senyals de 
trànsit a les carreteres C-31 i C-32 el dia 7 
de febrer de 2011
Tram. 314-01123/09

Resposta del Govern
Reg. 12136 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01123/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les confusions amb els senyals de trànsit a les carreteres 
C-31 i C-32 el dia 7 de febrer de 2011

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 314-01123/09.

El Servei Català de Trànsit no té coneixement de cap ob-
servació, queixa o incidència destacable dels molts con-
ductors que es van confondre amb els senyals de trànsit 
segons informa el diari La Vanguardia.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 11981 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01169/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per al canvi d’adscripció del Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció a la Secretaria General del Departa-
ment de Justícia

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Agnès Pardell Veà

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

El Decret 74/2011, de 4 de gener, d’estructuració del De-
partament de Justícia, adscriu el Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció a la Secretaria General del Departament 
de Justícia, atesa la supressió de la Secretaria de Serveis 

Catalunya disposi d’un solar per a la construcció de l’es-
mentat centre.

Barcelona, 5 de maig de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 12410 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01095/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12409 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01097/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
remodelació de l’Escola Gironella

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Judit Carreras Tort

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

Actualment s’està en fase de redactar el projecte execu-
tiu per a les obres d’ampliació a dues línies de primària 
de l’Escola de Gironella.

Barcelona, 5 de maig de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01227/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuntaments que col·laboren en les activitats relatives 
al compliment de condemnes per mitjà de treballs per a 
la comunitat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Agnès Pardell Veà

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

Durant una primera etapa el Departament de Justícia va 
signar convenis de col·laboració amb diferents entitas lo-
cals per al desplegament dels programes d’intervenció en 
el medi comunitari, fins que l’any 1998 va subscriure un 
primer conveni amb la Federació de Municipis de Cata-
lunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
És en aquest marc on s’instaura la col·laboració amb tots 
els ajuntaments que s’hi volen adherir.

S’adjunta en annex la relació d’ajuntaments que s’han 
adherit a aquest conveni i que col·laboren actualment en 
l’execució de les penes de treballs en benefici de la co-
munitat.

Barcelona, 18 d’abril de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presència de les confessions religi-
oses en hospitals i centres penitenciaris
Tram. 314-01242/09

Resposta del Govern
Reg. 11995 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01242/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la presència de les confessions religioses en hospitals i 
centres penitenciaris

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Agnès Pardell Veà

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

Els procediments pels quals es regula l’assistència reli-
giosa en els centres penitenciaris de Catalunya estan es-
tablerts en la Instrucció 1/2005, de regulació del dret a 
rebre atenció religiosa en el medi penitenciari.

Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, com a mi-
llor opció per continuar fent efectiva la tutela adminis-
trativa en la prestació de serveis en règim d’autonomia 
econòmica per part del Departament titular i facilitar 
l’anàlisi organitzativa de la seva viabilitat econòmica i 
funcionalitat.

Barcelona, 2 de maig de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

Resposta del Govern
Reg. 11982 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01171/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plaça de director o directora del Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Agnès Pardell Veà

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

El Govern ha nomenat el senyor Josep M. Faura Messa 
com a director del Centre d’Iniciatives per a la Reinser-
ció, en virtut de l’Acord GOV/58/2011, de 29 de març 
(DOGC 18.929, de 31 de març de 2011).

Barcelona, 2 de maig de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuntaments que col·laboren en les 
activitats relatives al compliment de con-
demnes per mitjà de treballs per a la comu-
nitat
Tram. 314-01227/09

Resposta del Govern
Reg. 11500 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2011

N. de la R.: Aquest acord anul·la el publicat en el BOPC 67,  
del 10 de maig de 2011, a la p. 53.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contingut i el desplegament del Pla 
director d’equipaments penitenciaris 2004 - 
2010
Tram. 314-01245/09

Resposta del Govern
Reg. 12207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01245/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el contingut i el desplegament del Pla director d’equipa-
ments penitenciaris 2004 - 2010

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Agnès Pardell Veà

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregun-
ta escrita 314-01245/09 conjuntament amb les preguntes 
amb número de tramitació: 314-01250/09, 314-01286/09, 
314-01246/09, 314-01251/09, 314-01243/09, 314-
01302/09, 314-01303/09 i 314-01304/09.

El Departament de Justícia continuarà construint nous 
equipaments penitenciaris i potenciarà tant els recursos 
destinats a l’execució de mesures penals alternatives a 
les penes privatives de llibertat, com les formes de re-
solució alternativa de conflictes i, especialment, els pro-
grames de mediació penal entre infractors i víctimes.

El sistema penitenciari de Catalunya disposa de 5.031 cel-
les i habitacions.

El projecte del Centre Penitenciari de Preventius de Ca-
talunya, a la Zona Franca de Barcelona, resta pendent de 
la signatura de constitució del dret de superfície per al 
finançament de l’obra, que es determinarà en funció de 
les disponibilitats pressupostàries. El plec de condicions 
de la licitació preveu que les obres tinguin una durada de  
29 mesos. Quan entri en funcionament, es tancarà el 
Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona.

El Departament de Justícia va habilitar a finals de l’any 
2008 el Centre Penitenciari Obert Barcelona-2, amb 
capacitat per a unes 200 persones, en una part de les 
instal·lacions de l’antic Centre Penitenciari de Joves de 
Barcelona, per fer front als requeriments i necessitats 
del tercer grau penitenciari. Es tracta d’un equipament 
provisional, per tal com s’avança en el desplegament del 
Pla d’equipaments penitenciaris previst per al futur a la 
ciutat de Barcelona.

Pel que fa al Centre Penitenciari Puig de les Basses, a 
Figueres, està previst que s’acabi de construir i equipar 
totalment entre aquest any i el principi de 2012, ja que 
s’havia contractat l’obra de l’edifici però encara falten 
altres serveis i dependències com la cuina, el mobili-
ari, etc.

Quant al Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar 
(Tarragona), el projecte es pot endarrerir perquè han 
sorgit problemes per la manca d’algunes infraestructu-
res públiques, com ara una depuradora. El Departament 

En aquest sentit, la Generalitat ha signat convenis amb 
diverses entitats religioses per facilitar l’assistència es-
piritual i religiosa als interns en els centres penitenciaris 
de Catalunya:

– Conveni amb la Conferència Episcopal Tarraconense, 
en nom de les Diòcesis de Catalunya

– Conveni amb el Consell Evangèlic de Catalunya

– Conveni amb el Consell Islàmic Cultural de Catalunya

Les peticions d’assistència religiosa per part de segui-
dors d’altres confessions religioses són ateses de manera 
individualitzada, d’acord amb el que estableix la Instruc-
ció 1/2005, de regulació del dret a rebre atenció religiosa 
en el medi penitenciari.

Pel que fa a l’assistència religiosa als hospitals de la Xar-
xa Hospitalària d’Utilització Pública de Catalunya, l’any 
1986 el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la 
Generalitat de Catalunya va signar un acord amb els bis-
bes de les diòcesis de Catalunya per tal de garantir l’as-
sistència religiosa catòlica.

Quant a l’assistència de la resta de confessions religio-
ses, la Generalitat de Catalunya va editar, l’any 2005, la 
Guia per al respecte a la pluralitat religiosa en l’àmbit 
hospitalari, que vetlla per la garantia de l’assistència re-
ligiosa en l’àmbit hospitalari i estableix mecanismes per 
tal que les sol·licituds d’assistència religiosa de qualsevol 
confessió religiosa siguin ateses, amb la col·laboració de 
la Direcció General d’Afers Religiosos, quan es consideri 
necessària.

Barcelona, 2 de maig de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

Resposta del Govern
Reg. 12207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01245/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finiment de les obres del centre pe-
nitenciari preventiu de la Zona Franca, de 
Barcelona
Tram. 314-01251/09

Resposta del Govern
Reg. 12207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01245/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la previsió del grau d’execució dels equi-
paments judicials en construcció per al 2011
Tram. 314-01265/09

Resposta del Govern
Reg. 12208 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01265/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió del grau d’execució dels equipaments judicials 
en construcció per al 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Agnès Pardell Veà

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

El grau d’execució que es preveu assolir en el 2011, res-
pecte als equipaments judicials que es troben en cons-
trucció, és el següent:

Descripció Inici obra Previsió  
% executat

Edifici Judicial de Berga 29/06/2009 100%

Edifici Judicial de Girona 30/06/2009 90-100%

Rehabilitació de les cobertes 
del Palau de Justícia  
de Barcelona

25/11/2009 90-100%

Restauració de les façanes 
del Palau de Justícia  
de Barcelona

25/11/2009 90-100%

Edifici Judicial de Balaguer 01/10/2010 40-45%

Edifici Judicial del Canyeret 
de Lleida

15/10/2010 50-55%

Barcelona, 4 de maig de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

treballa per resoldre aquestes dificultats, amb la previsió 
de posar en funcionament el nou centre entre aquest any 
i el que ve.

El projecte del Centre Penitenciari Els Plans, a Tàrrega, 
resta pendent de la signatura de constitució del dret de 
superfície per al finançament de l’obra, que es determi-
narà en funció de les disponibilitats pressupostàries. El 
plec de condicions de la licitació preveu que les obres 
tinguin una durada de 29 mesos.

Barcelona, 4 de maig de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitacions per al trac-
tament dels interns en els centres peniten-
ciaris
Tram. 314-01246/09

Resposta del Govern
Reg. 12207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01245/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01245/09.
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– GEF (Mòdul de gestió d’efectes judicials)

– GPR (Mòdul de gestió processal judicial)

– TDJ (Mòdul del tribunal del jurat)

En l’actual context pressupostari i financer, de restric-
cions i pròrroga dels pressupostos de l’any 2010, la con-
creció i desenvolupament de les aplicacions i mòduls 
tecnològics es prioritzaran d’acord amb la planificació 
corresponent a la implantació de la nova oficina judicial i 
amb la disponibilitat dels recursos econòmics.

Barcelona, 4 de maig de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

Resposta del Govern
Reg. 12210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01270/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a incentivar l’ús del català a les oficines 
judicials

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Agnès Pardell Veà

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

El Departament de Justícia, per tal de fer efectiu el dret 
d’opció lingüística dels ciutadans reconegut a l’article 33.2  
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, du a terme les se-
güents actuacions en els òrgans judicials per promoure 
l’ús del català: En el marc de l’Observatori Català de la 
Justícia s’ha constituït el Grup de Treball sobre Llengües 
a Catalunya en l’àmbit de l’Administració de Justícia, en 
el qual hi són representades les principals institucions 
i operadors jurídics i judicials. En la reunió del Ple de 
l’Observatori de 13 de desembre de 2010 es va aprovar 
el Pacte d’usos de la llengua catalana en l’àmbit de l’Ad-
ministració de Justícia, en què les parts van adquirir el 
compromís de portar a cap actuacions de promoció del 
català en les competències d’actuació respectives. Con-
cretament, al Departament li correspon l’atenció als drets 
lingüístics dels ciutadans; l’establiment d’un sistema àgil 
perquè l’advocat pugui rebre la documentació judicial en 
català; l’implement de les gestions corresponents per tal 
que, per ocupar determinades places, com les d’atenció 
al públic, s’hagin d’acreditar coneixements mínims de 
català i impulsar un període de formació obligatòria de 
català a totes les persones que prenen possessió a Catalu-
nya i no tenen els coneixements necessaris de la llengua. 
Altrament, els dinamitzadors lingüístics desplegats per 

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

Resposta del Govern
Reg. 12209 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01266/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a la modernització tecnològica de l’Ad-
ministració de Justícia i sobre el programa e-justícia.cat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Agnès Pardell Veà

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita 314-01266/09 conjuntament amb la pregunta amb 
número de tramitació: 314-01273/09.

El Departament de Justícia està adoptant, per a la mo-
dernització tecnològica de l’Administració de Justícia, 
mesures dirigides cap a la materialització de l’adminis-
tració electrònica, amb l’objectiu final d’arribar, en el 
futur, a un procediment judicial sense papers a l’oficina 
judicial, per aconseguir una veritable eficàcia, transpa-
rència i proximitat de la justícia al ciutadà.

En concret, s’està desenvolupant un programari per als 
òrgans judicials que s’ajusta als requeriments de compa-
tibilitat, amb l’objectiu de fer possible la interoperabilitat 
de sistemes, en la qual es fonamenta el desenvolupament 
del programa e-Justícia.cat. En aquest sentit, també es 
dóna compliment a tots els requeriments tècnics de les 
institucions i operadors de l’Administració de justícia, 
com per exemple el test de compatibilitat que requereix 
el Consell General del Poder Judicial.

El programa e-Justícia.cat permetrà substituir progres-
sivament l’anterior sistema d’informació Temis 2 i in-
crementar l’eficàcia en la gestió de l’administració de la 
justícia, ateses les potencialitats del nou sistema d’infor-
mació. Permetrà, a més, que totes les unitats judicials 
comparteixin informació de forma sincronitzada, actual 
i disponible en temps real, ja que seguirà l’Esquema ju-
dicial d’interoperabilitat i seguretat (EJIS).

L’estructura del nou programari es basa en diferents mò-
duls que s’integraran en una mateixa aplicació informà-
tica. D’aquesta forma, el desenvolupament de les apli-
cacions informàtiques permet realitzar un desplegament 
progressiu, que des de la seva implantació ha permès 
millorar la prestació dels serveis al ciutadà.

En aquest sentit, entre d’altres, cal destacar alguns dels 
mòduls que ja s’han implantat o bé es troben en fase de 
prova:

– RiR (Mòdul de registre i repartiment)

– TTA (Mòdul de tramitació telemàtica d’assumptes)

– GRP (Mòdul de gestió de requeriments policials)
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a pal·liar l’excés de 
treball en el nou model judicial
Tram. 314-01272/09

Resposta del Govern
Reg. 12211 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01272/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a pal·liar l’excés de treball en el nou model 
judicial

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Agnès Pardell Veà

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

L’actual estructura de la l’Administració de justícia es 
compon de nombroses microoficines judicials amb una 
gran autonomia administrativa. El nou model judicial 
es basa en una organització de caràcter instrumental 
que serveix de suport i auxili a l’activitat jurisdiccio-
nal. Així, la nova oficina judicial s’estructura en unitats 
processals de suport directe, a les quals correspon as-
sistir directament els jutges i magistrats en l’exercici de 
la funció jurisdiccional i en serveis comuns processals, 
que assisteixen un conjunt d’unitats processals de suport 
directe i assumeixen tasques centralitzades de gestió i 
suport en actuacions derivades de l’aplicació de les lleis 
processals.

Aquest nou model ha de fer possible la introducció de 
metodologies de treball i criteris de gestió homogenis a 
totes les oficines judicials, la racionalització dels mitjans 
instrumentals i dels recursos humans i la incorporació 
de les noves tecnologies, amb la finalitat d’obtenir un 
servei més àgil, eficaç i de qualitat, que doni un millor 
servei a la ciutadania.

L’excés de treball es pot produir a l’inici de la implan-
tació, si bé es podrien adoptar mesures de reforç en cas 
que sigui necessari, per tal de pal·liar l’increment de la 
càrrega de treball.

Posteriorment, la concentració dels recursos humans i 
materials, i la centralització d’aquelles tasques que es 
poden estandarditzar o que no requereixen una interven-
ció directa del jutge o magistrat, que portaran a terme els 
serveis comuns, permetrà una racionalització dels recur-
sos disponibles i l’aplicació de tècniques de gestió homo-
gènies, amb una major eficàcia i agilitat en la realització 
del treball encomanat.

Barcelona, 4 de maig de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

tot el territori i que s’ocupen de detectar les necessitats 
de formació en català, donen assessorament lingüístic 
als jutges, secretaris, fiscals o funcionaris judicials. En 
aquest sentit, s’han elaborat eines de referència per a la 
feina dels jutjats, com el Manual de llenguatge judicial i 
tríptics com el Vocabulari de dret penal, processal penal 
i penitenciari i el Vocabulari de dret civil.

Les actuacions de formació tenen per objectiu capacitar 
lingüísticament el personal de l’Administració de justícia 
a fi que puguin emprendre amb normalitat la seva tasca 
en llengua catalana i vetllar pel respecte a la legislació i 
als drets lingüístics. Aquestes actuacions inclouen cur-
sos presencials de llengua general i llenguatge jurídic, 
tallers, elaboració de material didàctic, tutories i segui-
ment de les persones inscrites en cursos d’autoaprenen-
tatge i sessions de formació sobre recursos en llengua i 
llenguatge jurídic a Internet. Pel que fa al Pla de forma-
ció especial per a jutges, secretaris i fiscals, se’ls ha ofert 
rebre classes de català de la forma individualitzada que 
millor s’adapti a la seva disponibilitat.

D’altra banda, s’està elaborant una base de legislació 
en català (LexCat) localitzada al web del Departament 
de Justícia, a disposició de jutges, operadors jurídics i 
usuaris, amb la normativa més important d’àmbit estatal 
traduïda al català i una selecció de normativa europea, 
que es configura com un servei públic de difusió del dret 
vigent.

Pel que es refereix a la promoció de l’ús del català entre els 
col·lectius professionals, el Departament va signar, junta-
ment amb la Secretaria de Política Lingüística, un Acord 
amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Ca-
talunya (29 de desembre de 2008) per oferir cursos de  
català i llenguatge jurídic, traductor automàtic de docu-
ments, pla de qualitat lingüística, recursos lingüístics 
en línia i cursos d’oratòria. També s’han signat acords 
de col·laboració per fomentar-ne l’ús amb el Col·legi de 
Notaris de Catalunya (23 de desembre de 2009), amb el 
Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, 
Mercantil i de Béns Mobles (13 de juliol de 2010) i amb 
el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de 
Catalunya (19 d’octubre de 2010). Tots aquests convenis 
es renoven anualment.

Barcelona, 4 de maig de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia
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un espai de confinats al nou Hospital General de Man-
resa, tal i com es va fer també a l’Hospital de Figueres.

L’Àrea Penitenciària disposa d’un responsable de coor-
dinació, que regularment manté contacte amb els serveis 
mèdics del centre penitenciari Pavelló Hospitalari de Ter-
rassa, per tal de traslladar totes les custòdies hospitalàries, 
una vegada es determina la viabilitat mèdica, a l’esmentat 
hospital, que té consideració de centre penitenciari i unes 
mesures de seguretat òptimes. Igualment, des de l’Àrea 
Penitenciària es mantenen reunions amb la Direcció Ge-
neral de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Ju-
venil pel tractament i gestió dels trasllats administratius 
entre els diferents centres penitenciaris de Catalunya.

Pel que fa a les mesures de millora introduïdes als pro-
tocols d’acompanyament i custòdia de presos, el De-
cret 285/2011, d’1 de març, de reestructuració parcial 
del Departament d’Interior i de modificació del Decret 
243/2007, atorga a la Comissaria General de Recursos 
Operatius, mitjançant l’Àrea Penitenciària, les compe-
tències següents, entre altres:

1) La vigilància i protecció dels centres penitenciaris que 
es determinin.

2) El trasllat de les persones internes dels centres peni-
tenciaris de les quals l’Àrea en tingui assignada la vi-
gilància i protecció i d’aquells altres que es determinin.

3) L’establiment de directrius tècniques en l’àmbit de la 
vigilància de centres penitenciaris i trasllats de persones 
internes.

L’Oficina Tècnica de l’Àrea Penitenciària té com a ob-
jecte adaptar les instruccions internes a les noves situ-
acions, canvis tecnològics i tractament dels trasllats de 
presos.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament dels protocols de cus-
tòdia de presos fora dels recintes peniten-
ciaris
Tram. 314-01280/09

Resposta del Govern
Reg. 12137 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01279/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12209 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01266/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12137 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01279/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a evitar la fugida dels presos custodiats per 
la policia fora dels recintes penitenciaris

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Agnès Pardell Veà

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-01279/09 i 314-01280/09.

Pel que fa a les mesures de millora per evita la fugida 
de presos custodiats fora dels recintes penitenciaris, el 
cos de Mossos d’Esquadra dóna un tractament especia-
litzat i rigorós a tots els trasllats penitenciaris, tant en la 
seva programació com en la seva execució. Tot trasllat té 
associat un grau de perillositat, un tractament persona-
litzat i estricte i on en cada cas s’avalua el nombre d’efec-
tius i de servei, així com el tipus de vehicle necessari per 
la seva realització.

A més, es tenen en compte les informacions facilitades 
per l’oficina d’entorn penitenciari i per la Direcció Gene-
ral de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Ju-
venil, per tal de determinar les consideracions a tenir en 
compte en el trasllat i durant la custòdia exterior del pres.

Pel que fa al protocol de trasllats penitenciaris, cada 
matí es donen les instruccions operatives i es trameten 
les directrius tècniques necessàries per cada trasllat a les 
unitats de trasllats de la PG-ME.

A més, actualment, s’està treballant per dotar de més se-
guretat els vehicles destinats a fer trasllats penitenciaris.

En relació amb les custòdies hospitalàries, recentment 
s’ha col·laborat amb el Departament de Sanitat per ubicar 
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Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Agnès Pardell Veà

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

La tendència de la càrrega total d’assumptes dels jutjats 
de Barcelona, segons les dades estadístiques judicials del 
quart trimestre de 2010, és decreixent. Aquestes dades 
estan publicades pel Consell General del Poder Judicial 
al web www.poderjudicial.es.

Pel que fa a la plantilla orgànica, en general, és superior 
a la d’altres partits judicials. Aquest fet els permet una 
major capacitat d’ingrés i de resolució d’assumptes.

També cal tenir en compte que en data 30 de desembre 
de 2010 han entrat en funcionament tres nous jutjats: els 
jutjats mercantils núm. 9 i 10 i el jutjat penal núm. 28.

Per tant, atesa la tendència decreixent d’ingrés d’as-
sumptes, juntament amb l’increment de planta, es pot 
preveure una reducció de la càrrega mitjana per òrgan 
dels jutjats de Barcelona.

Barcelona, 4 de maig de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

Resposta del Govern
Reg. 11984 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01283/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
plans de formació del personal interí dels jutjats penals 
d’executòries per als anys 2011 i 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Agnès Pardell Veà

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

El Departament de Justícia no imparteix plans de forma-
ció per al personal interí dels jutjats penals d’executòri-
es, ja que els plans de formació del personal interí són 
globals. No obstant això, una vegada acabat el curs de 
formació, quan l’alumne s’incorpora per primera vegada 
a un jutjat o canvia de jurisdicció, i en especial quan són 
jurisdiccions tan específiques, el Centre d’Estudis Jurí-
dics i Formació Especialitzada (CEJFE) li atorga un tu-
tor, que ha de ser un company del jutjat, el qual, seguint 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la implementació d’un pla d’informa-
tització de les fases processals per a con-
nectar els jutjats i els tribunals penals
Tram. 314-01281/09

Resposta del Govern
Reg. 11983 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01281/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la implementació d’un pla d’informatització de les fases 
processals per a connectar els jutjats i els tribunals penals

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Agnès Pardell Veà

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

La interconnexió entre els jutjats i els tribunals penals ja 
està garantida pel fet que utilitzen el mateix programari, 
per l’accés a la mateixa base de dades i per la possibilitat 
de transferir informació entre els òrgans.

Els jutjats d’instrucció i els jutjats penals de Catalunya 
utilitzen l’aplicació Temis-2 per enregistrar les causes pe-
nals i per fer la tramitació i seguiment de les actuacions 
judicials. Així, els jutjats penals tenen la possibilitat de re-
cuperar els procediments enregistrats als jutjats d’instruc-
ció i obtenir les dades necessàries per a la incoació dels 
procediments penals, entre d’altres, el número d’identifi-
cació general (NIG), dades generals i intervinents.

A més a més, des de fa més de dos anys, la base de dades 
del Temis-2 està unificada per tot Catalunya i, per tant, 
els jutjats i tribunals penals poden consultar les dades 
d’altres òrgans.

Barcelona, 2 de maig de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

Resposta del Govern
Reg. 12202 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01282/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a reduir l’excés de treball dels jutjats de 
Barcelona



17 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 72

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 30

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

Resposta del Govern
Reg. 12207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01245/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12205 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01300/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis amb els col·legis professionals d’advocats rela-
tius al torn d’ofici

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Agnès Pardell Veà

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita 314-01300/09 conjuntament amb la pregunta amb 
número de tramitació: 314-01301/09.

L’actual context pressupostari i financer obliga el Depar-
tament de Justícia a revisar els mòduls de compensació 
econòmica de les actuacions professionals en matèria de 
prestació d’assistència jurídica gratuïta, en la mesura de les  
actuals disponibilitats pressupostàries, d’acord amb la 
Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2010, prorrogada per al 
2011, i el Decret 109/2011, d’11 de gener, pel qual s’esta-
bleixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 mentre 
no siguin vigents els del 2011.

La proposta del Departament de Justícia tant al Consell 
dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) 
com al Consell dels Il·lustres Col·legis de Procuradors dels 
Tribunals de Catalunya (CICPTC), ha estat la reducció 
d’un 4% de l’import en tots els mòduls de compensació de  
les actuacions professionals en matèria de prestació d’as-
sistència jurídica gratuïta, i d’un 5% de l’import de la 
subvenció destinada a despeses de gestió col·legial.

Després de diverses converses, aquesta proposta ha es-
tat acceptada pel CICPTC i rebutjada pel CICAC, per la 

una guia de treball elaborada pel CEJFE, li dóna suport 
per tal que es familiaritzi amb les noves tasques.

Barcelona, 2 de maig de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

Resposta del Govern
Reg. 12203 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01284/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures de reforç per a evitar el col·lapse dels jutjats 
penals

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Agnès Pardell Veà

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

Els jutjats penals de Catalunya van experimentar, en 
el primer semestre de 2010, un lleuger increment d’as-
sumptes ingressats, però també un augment de la taxa 
d’assumptes resolts.

Amb les dades anuals de 2010, que es poden consultar al 
web www.poderjudicial.es, s’observa que s’ha mantingut 
la tendència, amb un lleuger increment dels assumptes 
ingressats, respecte del mateix període de l’any anterior. 
Aquest augment de la càrrega de treball s’ha vist acom-
panyat d’un increment dels assumptes resolts. Sembla 
que aquesta línia d’augment de la resolució es podria 
mantenir i, com a conseqüència, es produiria una reduc-
ció dels assumptes pendents.

El Departament de Justícia, tenint en compte aquesta si-
tuació i les restriccions pressupostàries, no preveu adop-
tar mesures addicionals a les ja existents als jutjats pe-
nals de Catalunya, si bé continuarà fent el seguiment de 
la jurisdicció penal i, en cas de necessitat, podria adaptar 
les mesures establertes.

Barcelona, 4 de maig de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el calendari d’inici de les obres del centre 
penitenciari Els Plans, de Tàrrega (Urgell)
Tram. 314-01304/09

Resposta del Govern
Reg. 12207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01245/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions, els expedients, les 
sancions i les infraccions comeses de les re-
sidències per a gent gran de titularitat muni-
cipal a Barcelona el 2009 i el 2010
Tram. 314-01305/09

Resposta del Govern
Reg. 12350 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01305/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions, els expedients, les sancions i les infraccions 
comeses de les residències per a gent gran de titularitat 
municipal a Barcelona el 2009 i el 2010

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que tant l’any 
2009 com el 2010 es van efectuar cinc visites d’inspecció 
a les residències assistides per a gent gran de titularitat 
pública municipal de la ciutat de Barcelona.

A més, us fem avinent que ni l’any 2009 ni el 2010 s’ha incoat 
cap procediment sancionador ni s’ha imposat cap sanció  
a aquestes residències atès que no han comès cap infrac-
ció.

Barcelona, 5 de maig de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

qual cosa es procedirà a dictar la resolució corresponent 
pel que fa als advocats.

Barcelona, 4 de maig de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

Resposta del Govern
Reg. 12205 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01300/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01245/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01245/09.
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Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que us proporci-
onem la informació sol·licitada a la documentació anne-
xa a aquesta resposta.

D’altra banda, us informem que a la ciutat de Barcelo-
na s’han presentat, a data 20 d’abril de 2011, 37.655 sol-
licituds corresponents a la convocatòria d’enguany de la 
Prestació econòmica amb caràcter universal per infant a 
càrrec per a famílies amb fills i filles menors de 3 anys i la 
Prestació econòmica amb caràcter universal per infant a 
càrrec per a les famílies nombroses i monoparentals amb 
fills i filles menors de 6 anys.

Barcelona, 5 de maig de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

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

Resposta del Govern
Reg. 12180 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01308/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, 
de Barcelona, relatives al Pla d’execució d’inversions en 
infraestructures sanitàries 2004-2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-01308/09 a 314-01312/09 es responen 
conjuntament.

L’execució del pla d’inversions en infraestructures sani-
tàries 2004-2012, pel que fa als hospitals sol·licitats, s’ex-
posa en el document annex.

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 

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

Resposta del Govern
Reg. 12351 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01306/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de prestació econòmica per infant menor de 
tres anys a càrrec presentades del 2007 ençà

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que us proporci-
onem la informació sol·licitada a la documentació anne-
xa a aquesta resposta.

D’altra banda, us informem que a la ciutat de Barcelo-
na s’han presentat, a data 20 d’abril de 2011, 37.655 sol-
licituds corresponents a la convocatòria d’enguany de la 
Prestació econòmica amb caràcter universal per infant a 
càrrec per a famílies amb fills i filles menors de 3 anys i la 
Prestació econòmica amb caràcter universal per infant a 
càrrec per a les famílies nombroses i monoparentals amb 
fills i filles menors de 6 anys.

Barcelona, 5 de maig de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de prestació econòmi-
ca per infant menor de sis anys a càrrec per 
a les famílies nombroses i monoparentals 
presentades del 2007 ençà
Tram. 314-01307/09

Resposta del Govern
Reg. 12352 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01307/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de prestació econòmica per infant menor de 
sis anys a càrrec per a les famílies nombroses i monopa-
rentals presentades del 2007 ençà

Grup Parlamentari: GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions al Parc Sanitari Pere 
Virgili, de Barcelona, relatives al Pla d’exe-
cució d’inversions en infraestructures sani-
tàries 2004-2012
Tram. 314-01312/09

Resposta del Govern
Reg. 12180 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01308/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01316/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la 
reunió del Govern del 4 de gener de 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Laia Bonet Rull

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a les pregun-
tes escrites, amb Número de Tramitació: 314-01316/09 
a 314-01323/09, ambdues incloses, amb la informació 
facilitada per l’Assessoria Jurídica del Departament de 
la Presidència.

Barcelona, 2 de maig de 2011

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

Annex

Ens remetem a la resposta facilitada a la pregunta escri-
ta, amb Número de tramitació: 314-01315/09, formulada 
per la Il·ltre. diputada.

Barcelona, 26 d’abril de 2011

Mercè Curull i Martínez
Advocada en Cap
Departament de la Presidència

planificació de les actuacions que es podran dur a terme 
l’any 2011.

Barcelona, 2 de maig 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.

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

Resposta del Govern
Reg. 12180 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01308/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12180 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01308/09.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les actuacions a l’Hospital Clí-
nic de Barcelona relatives al Pla d’execució 
d’inversions en infraestructures sanitàries 
2004-2012
Tram. 314-01311/09

Resposta del Govern
Reg. 12180 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01308/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general  
de la Presidència a la reunió del Govern de  
l’1 de febrer de 2011
Tram. 314-01321/09

Resposta del Govern
Reg. 11988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01316/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01316/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01316/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01316/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01316/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 11988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01316/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general  
de la Presidència a la reunió del Govern del 
28 de gener de 2011
Tram. 314-01320/09

Resposta del Govern
Reg. 11988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01316/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació dels espais destinats al 
consultori de Poblenou, a Pineda de Mar 
(Maresme)
Tram. 314-01330/09

Resposta del Govern
Reg. 12181 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01328/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini de llista d’espera per a deri-
vacions del centre d’atenció primària de Pi-
neda de Mar (Maresme) als serveis mèdics 
especialitzats de l’Hospital Comarcal Sant 
Jaume, de Calella (Maresme)
Tram. 314-01331/09

Resposta del Govern
Reg. 12182 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01331/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el termini de llista d’espera per a derivacions del centre 
d’atenció primària de Pineda de Mar (Maresme) als ser-
veis mèdics especialitzats de l’Hospital Comarcal Sant 
Jaume, de Calella (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:

Les derivacions des del CAP Pineda de Mar cap als ser-
veis mèdics especialistes prestats a l’Hospital Sant Jau-
me de Calella tenen un temps d’espera mig de 46,09 dies.  
La diferència amb el temps mig global és de menys de 
2 dies.

Barcelona, 2 de maig de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 12181 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01328/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inclusió de la construcció d’un edifici per al centre 
d’atenció primària de Pineda de Mar (Maresme) en les 
inversions previstes pel Departament de Salut

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 les pregun-
tes amb NT 314-01328/09, 314-01329/09, 314-01330/09 i 
314-01332/09 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, 2 de maig de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 12181 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01328/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació dels recursos residencials 
per a l’atenció a infants i adolescents
Tram. 314-01334/09

Resposta del Govern
Reg. 12354 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01334/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació dels recursos residencials per a l’atenció a in-
fants i adolescents

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 des del Departa-
ment de Benestar Social i Família s’està fent una anàlisi 
territorialitzada dels serveis existents i de les necessitats. 
Des d’aquesta anàlisi es donarà resposta a la planificació 
dels recursos residencials per a infants i adolescents.

Barcelona, 5 de maig de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 12355 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01335/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
zones que requereixen una atenció especial per a establir 
programes de prevenció i atenció a infants d’especial risc 
social

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’està fent un 
treball participat de definició de les zones prioritàries d’ac-
tuació en l’àmbit d’atenció a infants d’especial risc social.

Barcelona, 5 de maig de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 12181 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01328/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a ésser re-
ferents en el compliment de la Convenció In-
ternacional sobre els Drets dels Infants
Tram. 314-01333/09

Resposta del Govern
Reg. 12353 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01333/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures previstes per a ésser referents en el compli-
ment de la Convenció Internacional sobre els Drets dels 
Infants

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, serem referents perquè la 
infància és una de les prioritats d’aquest Departament. 
En aquest sentit, estem promovent un Pacte per a la In-
fància a Catalunya, un dels objectius del qual és ser re-
ferents en el compliment de la Convenció de les Nacions 
Unides sobre els Drets de l’Infant.

Barcelona, 5 de maig de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
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de Benestar Social i Família impulsarà programes pre-
ventius adreçats a les famílies, als menors i als agents 
que intervenen en el sector, que es concretaran en funció 
de les disponibilitats pressupostàries.

Barcelona, 5 de maig de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estratègies que es preveu impul-
sar per als joves extutelats
Tram. 314-01338/09

Resposta del Govern
Reg. 12358 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01338/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les estratègies que es preveu impulsar per als joves ex-
tutelats

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 es continu-
aran aplicant les mesures adreçades als joves tutelats en 
arribar a la majoria d’edat, amb les quals es du a terme 
una coordinació permanent dels departaments més di-
rectament implicats, especialment Ensenyament i Em-
presa i Ocupació, amb les unitats del propi Departament 
en programes com ara els de suport a l’autonomia, d’es-
colarització i d’incorporació al mercat laboral.

Barcelona, 5 de maig de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 12359 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01339/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estratègies d’atenció previstes per als menors no acom-
panyats

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

Resposta del Govern
Reg. 12356 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01336/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les unitats convivencials d’acció educativa que es preveu 
crear el 2011

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 previsió 
per constituir acolliments especialitzats en unitats con-
vivencials d’acció educativa està condicionada per fac-
tors que hi incideixen directament.

Atès les característiques d’aquest acolliment especialit-
zat, el pressupost per a aquest any 2011, pendent d’apro-
vació, lligat amb la selecció i qualificació dels oferiments 
que es puguin rebre per part de famílies disposades a 
participar en aquest programa i fer-se càrrec d’infants 
amb un perfil molt definit, determinaran la constitució 
de noves UCAE.

Barcelona, 5 de maig de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 12357 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01337/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els programes que es preveu impulsar per a prevenir la 
vulneració dels drets dels infants en l’ús de les noves tec-
nologies

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 per a preve-
nir la vulneració dels drets dels infants, el Departament 
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encara en desenvolupament i la valoració que es fa és ge-
neral per a cada grup d’indicadors inclosos a l’informe.

Barcelona, 5 de maig de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions del Departament de Sa-
lut amb diverses entitats sanitàries per a in-
formar-los sobre el tancament del Servei de 
Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Josep True-
ta, de Girona
Tram. 314-01347/09

Resposta del Govern
Reg. 12194 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01347/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions del Departament de Salut amb diverses en-
titats sanitàries per a informar-los sobre el tancament del 
Servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Josep Trueta, 
de Girona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-01344/09 i 314-01347/09 es responen 
conjuntament.

Les intervencions de cirurgia cardíaca a l’Hospital Josep 
Trueta no s’han deixat de fer ni hi ha ara mateix una pre-
visió de que s’hagin de deixar de fer. El Departament de 
Salut, de forma general, manté i mantindrà contacte per-
manent amb les entitats proveïdores de serveis de salut i 
les associacions de pacients.

Barcelona, 2 de maig de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller 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 que la DGAIA 
atendrà amb la màxima immediatesa els menors indo-
cumentats no acompanyats i avaluarà la seva situació. 
Així mateix, els assessorarà, orientarà i informarà sobre 
els diferents recursos existents i, si escau, efectuarà les 
corresponents derivacions. L’atenció de menors estran-
gers es durà a terme en centres d’acolliment d’atenció les  
24 hores.

Barcelona, 5 de maig de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 12194 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01347/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12453 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01346/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració de la Central de Resultats de la Xarxa Sanità-
ria d’Utilització Pública amb relació al sector sanitari de 
la província de Girona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

La Central de Resultats no fa valoracions particulars de 
la informació que recull en el seu informe publicat al 
web del Servei Català de la Salut. Aquest projecte està 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció del centre Marta Mata 
de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01351/09

Resposta del Govern
Reg. 12408 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01348/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12046 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01352/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte d’habitatges socials del Pla d’en Mestre, a Sant 
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: M. Dolors Montserrat i Culleré

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

La licitació del projecte d’habitatges socials del Pla d’en 
Mestre de Sant Sadurni d’Anoia no ha estat anul·lada, per 
tant la Generalitat no ha incorregut en costos de trami-
tació i anul·lació.

Aquesta promoció no s’ha iniciat ateses les dificultats 
per aconseguir el finançament hipotecari.

L’obra ha estat adjudicada, s’ha formalitzat el contracte i 
resta pendent d’iniciar.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de remodelació de l’Iinstitut 
Pau Vila del barri de Gràcia de Sabadell (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-01348/09

Resposta del Govern
Reg. 12408 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01348/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de remodelació de l’Iinstitut Pau Vila del barri de 
Gràcia de Sabadell (Vallès Occidental)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Marc Sanglas i Alcantarilla

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-
001348/09, 314-01350/09 i 314-01351/09:

En la planificació de construccions escolars del Departa-
ment d’Ensenyament s’han previst les obres de substitu-
ció de l’Institut Pau Vila, del barri de Gràcia de Sabadell, 
així com la construcció d’un nou institut i de l’Escola 
Marta Mata, d’una línia d’infantil i primària, al municipi 
de Barberà del Vallès.

Barcelona, 5 de maig de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 12408 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01348/09.
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Aquests 23 habitatges són els que no s’han pogut adjudi-
car atès que, segons els procediment, els adjudicataris i 
tots els reservistes van renunciar-hi.

Recentment es va iniciar un nou procediment d’adjudica-
ció d’aquests habitatges. El mes de novembre es va obrir 
el termini de recollida de sol·licituds i a dia d’avui s’estan 
elaborant les llistes definitives.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 12049 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01355/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estació de Gràcia, a Barcelona, de Ferrocarrils de la 
Generalitat

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Marc Sanglas i Alcantarilla

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

D’acord amb el context de la pregunta formulada s’entén 
que fa referència als treballs que s’estan executant actu-
alment al barri de Gràcia de Sabadell, en l’àmbit de les 
obres de perllongament dels FGC a la ciutat.

Amb l’objectiu de reduir l’impacte acústic que produei-
xen aquests treballs, s’estan implementant un seguit de 
mesures correctores que han obtingut dictamen favora-
ble de l’anterior Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge.

En aquest sentit, es duu a terme el control de les emis-
sions acústiques produïdes per la maquinària utilitzada 
en les obres, es limiten les activitats sorolloses a l’horari 
diürn sempre que resulta possible, i s’han instal·lat panta-
lles acústiques davant un receptor de sensibilitat elevada.

Així mateix, des de l’obra es realitza un seguiment acús-
tic per tal de controlar els nivells de soroll en aquest punt.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 12047 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01353/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de construcció d’habitatges amb protecció ofici-
al a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: M. Dolors Montserrat i Culleré

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

La promoció de 56 habitatges a l’Av. Francesc Macià del 
sector La Triola a Sant Sadurní d’Anoia no ha estat pro-
gramada a les previsions pressupostàries del 2011 ateses 
les dificultats existents per aconseguir finançament hi-
potecari.

Tanmateix el Govern preveu poder realitzar aquests 
compromisos en el moment que es pugui garantir el fi-
nançament de l’actuació i la demanda dels habitatges.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 12048 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01354/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adjudicació dels pisos de lloguer social de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: M. Dolors Montserrat i Culleré

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

A dia d’avui l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya dispo-
sa de 23 habitatges buits, tots ells de les promocions La 
Triola I i La Triola II.
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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 314-01357/09.

En cap cas s’ha manifestat que hi hagi actuacions il·legals 
que puguin ser causa de reclamació, en les actuacions de 
control de velocitat. En qualsevol cas, el Govern actuarà 
d’acord amb la legalitat vigent, tant si hi ha reclamacions 
com si no n’hi ha.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 11996 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01358/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
primera commemoració oficial i pública de l’Holocaust

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, dono resposta a la pregun-
ta escrita 314-01358/09, conjuntament amb la pregunta 
amb número de tramitació 314-01359/09.

L’1 de novembre de 2005, l’Assemblea General de les 
Nacions Unides va aprovar la Resolució 60/7, per la qual 
es crea el Dia Internacional en commemoració de la me-
mòria de les víctimes de l’Holocaust.

El primer Dia Internacional celebrat arran de l’aprovació 
de la Resolució va ser el 27 de gener de 2006. En aquella 
ocasió el conseller del Departament de Relacions Insti-
tucionals i Participació, senyor Joan Saura, va fer una 
ofrena floral al monument a l’Holocaust del cementiri de 
Montjuïc i a continuació va tenir lloc un acte commemo-
ratiu al Parlament de Catalunya.

L’any següent, el 26 de gener de 2007, la commemora-
ció del Govern va celebrar-se al Palau Robert de Barce-
lona, en un acte públic amb les intervencions d’Alberto 
Spektorowski, professor de Teoria Política de la Univer-
sitat de Tel Aviv, Leon Hardy supervivent jueu del camp 
d’Auschwitz, i Marcel·lí Garriga, republicà deportat al 
camp de Mauthausen. Va tancar l’acte el conseller del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació, el senyor Joan Saura.

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

Resposta del Govern
Reg. 12033 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01356/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
radars instal·lats amb afany recaptatori

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 314-01356/09.

No existeix en cap cas una funció únicament recapta-
tòria. El equips de control de velocitat (cinemòmetres) 
tenen com a funció la detecció dels excessos de velocitat 
del vehicles i alhora han de produir un efecte dissuasori 
en els conductors que els porti a realitzar un reducció de 
velocitat en el tram.

Excepcionalment, hi ha alguns casos, que estan en estu-
di, en què les infraccions no minoren i per tant la recap-
tació no decreix. En aquests casos es pot afirmar que les 
funcions dissuasòries i preventives dels radars no s’han 
aconseguit i l’efecte que resta en bàsicament la detecció, 
tramitació i recaptació de les sancions. Quan quedin 
confirmats els casos que s’estan revisant, es portarà a 
terme la rectificació de les localitzacions dels equips i es 
comunicarà oportunament.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de reclamacions econòmi-
ques dels ciutadans sancionats per excés 
de velocitat
Tram. 314-01357/09

Resposta del Govern
Reg. 12034 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01357/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de reclamacions econòmiques dels ciutadans 
sancionats per excés de velocitat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA



17 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 72

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 42

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

Resposta del Govern
Reg. 12050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01362/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que es quedaran a l’atur amb la 
reducció del nombre de vols anunciats per Ryanair a l’ae-
roport de Girona

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 314-01362/09, 
314-01364/09, 314-01369/09 i 314-01371/09, amb les se-
güents consideracions:

La reducció de nombre de vols és una decisió presa 
unilateralment per la companyia Ryanair incomplint 
els acords vigents fins a desembre de 2011. Tanmateix 
el procés de negociació continua obert i per tant s’està 
treballant en els acords futurs amb la companyia, que es 
podran concretar en el moment en que s’hagi aprovat el 
pressupost 2011 i es coneguin les disponibilitats pressu-
postàries.

La decisió de volar a Barcelona de la companyia Ryanair 
afecta en certa mesura al conjunt d’operacions a Catalu-
nya, per tant, la pèrdua de llocs de treball dependrà de 
l’impacte en el número de passatgers que restin a l’ae-
roport de Girona així com la quantitat de passatgers que 
arribin a Girona des de l’aeroport de Barcelona. Caldrà 
esperar a conèixer aquestes dades a finals de 2011.

Podeu trobar informació més detallada en la resposta 
d’aquest Conseller a la interpel·lació al parlament en al 
sessió del 9 de març d’enguany

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Igualment informar-lo que aquest any, per primera vega-
da, hem celebrat l’acte en commemoració de l’Holocaust 
al Palau de la Generalitat.

Barcelona, 2 de maig de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la primera visita d’un conseller o con-
sellera de la Generalitat a un camp d’exter-
mini nazi
Tram. 314-01359/09

Resposta del Govern
Reg. 11996 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01358/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12151 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01360/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la distància necessària entre els habitatges i les vies de 
circulació per a l’adopció de mesures de limitació de la 
velocitat

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 314-01360/09.

Pel que fa a la distància entre vies de circulació i habi-
tatges, actualment, no hi ha una normativa reguladora al 
respecte. Tot i això, el Departament d’Interior actuarà 
d’acord amb cada situació concreta, un cop comprovada 
i avaluada.

Barcelona, 4 de maig de 2011

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

Resposta del Govern
Reg. 12050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01362/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01362/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12051 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01366/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01362/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12051 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01366/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures alternatives per a reactivar l’activitat de l’aero-
port de Girona

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 314-01366/09 i 
314-01374/09, amb les següents consideracions:

El Govern ja hi està treballant per tal de donar compli-
ment a la moció aprovada per unanimitat el passat 24 de 
març de 2011 que insta que el Govern negociï amb altres 
companyies aèries perquè també operin a l’aeroport:

– Ha realitzat diferents actuacions per incrementar el 
nombre de companyies que operen a l’aeroport de Girona.

– Ha realitzar gestions per tal de buscar altres compa-
nyies que pugin operar des de Girona a Europa, sense 
renunciar en cap moment a l’acord amb Ryanair que és 
vigent fins a finals de l’any 2011.

– Ha demanat a Aena que participi al finançament dels 
contractes de promoció de les comarques gironines.

– Ha continuat treballant a la recerca de noves compa-
nyies amb reunions bilaterals amb les principals com-
panyies del sector low cost i les companyies de xàrters.

També assisteix a les fires anuals relacionades directa i 
indirectament amb el sector per a buscar també noves 
oportunitats de negociació amb companyies aèries.

Barcelona, 3 de maig de 2011

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

Resposta del Govern
Reg. 12036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01379/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’actes violents, delictes i faltes comesos per 
joves d’alguna banda juvenil el 2010 a la província de 
Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-01379/09, 314-01382/09, 314-
01383/09 i 314-01384/09.

El nombre de delictes i faltes comesos per joves perta-
nyents a banda juvenil durant l’any 2010 a les províncies de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona ha estat el següent:

Tipus fet

B
ar
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Delictes

00- Contra la seguretat viària 1

01- De l’homicidi i les seves formes 4 1

03- De les lesions 48 1 6 10

06- Contra la llibertat 30 1 3 5

08- Delictes contra la llibertat sexual 2

13- Delictes contra el patrimoni 153 10 3 48

17- Delictes contra la seguretat 
col·lectiva 2 1

18- De les falsedats 1

20- Delictes contra l’administració 
de justícia

2 1 2

22- Delictes contra l’ordre públic 17 1 4

Faltes penals

Faltes contra les persones 63 2 4 5

Faltes contra el patrimoni 63 6 1 17

Faltes contra l’ordre públic 6 1

Total 391 23 19 92

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 12035 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01378/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’actes violents, delictes i faltes comesos per 
joves d’alguna banda juvenil el 2010 a Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-01378/09.

El nombre de delictes i faltes comesos per joves perta-
nyents a banda juvenil durant l’any 2010 a la ciutat de 
Barcelona ha estat el següent:

Tipus fet Total

Delictes

01- De l’homicidi i les seves formes 2

03- De les lesions 19

06- Contra la llibertat 8

13- Delictes contra el patrimoni 50

17- Delictes contra la seguretat col·lectiva 1

22- Delictes contra l’ordre públic 9

Faltes penals

Faltes contra les persones 19

Faltes contra el patrimoni 31

Faltes contra l’ordre públic 3

Total 142

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’actes violents, delictes i 
faltes comesos per joves d’alguna banda ju-
venil el 2010 a la província de Lleida
Tram. 314-01383/09

Resposta del Govern
Reg. 12036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01379/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01379/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12053 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01390/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
deutes de l’Institut Català del Sòl amb els ajuntaments 
dels municipis en què hi té actuacions previstes

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: M. Dolors Montserrat i Culleré

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

El deute de l’Incasòl amb els ajuntaments és de 
9.459.683,88 euros.

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

Resposta del Govern
Reg. 12052 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01381/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’addició d’una parada a l’Hospital General de Catalunya 
a la línia d’autobusos entre Igualada (Anoia) i la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra, Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

El servei que uneix la ciutat d’Igualada amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona a Bellaterra està orientat funcio-
nalment a atendre les necessitats de mobilitat del conjunt 
d’usuaris membres de la comunitat educativa (personal 
docent, personal no docent i alumnes) que tenen el seu 
origen / destinació en aquell centre universitari.

En aquest sentit, la incorporació de parades en el recor-
regut alteraria indefectiblement la velocitat comercial 
del servei prolongant el temps de recorregut i fent-lo 
menys competitiu com a opció de transport.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 12036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01379/09.

Fascicle segon



17 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 72

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 46

alumnes participants que hagin superat els coneixements 
impartits als cursos.

Previ al període de formació, les Oficines de Treball fan 
una primera preselecció de candidats/tes que acomplei-
xen el perfil sol·licitat per l’empresa. Amb posterioritat 
a aquest primer pas, els/les candidats/es han de superar 
unes proves de preselecció i aquells/es que les superen 
son derivats a l’empresa SEAT perquè seleccioni a les 
persones més adients.

A partir d’aquí duran a terme la formació especificada 
en el paràgraf anterior.

Per tant, qualsevol persona inscrit a les Oficines de Tre-
ball com a demandant d’ocupació, que s’ajusti al perfil 
demandant per l’empresa, que superi el procés de pre-
selecció, i la selecció posterior de SEAT, i una vegada 
superada la formació impartida, pot incorporar-se i ser 
contractat per fabricar l’Audi Q-3.

Barcelona, 26 d’abril de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el dèficit previst al Pla de reequilibri 
econòmic i financer de la Generalitat per al 
2010
Tram. 314-01392/09

Resposta del Govern
Reg. 12096 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01392/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
dèficit previst al Pla de reequilibri econòmic i financer 
de la Generalitat per al 2010

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 del següent:

En la pàgina 8 del document Plan Económico-Financie-
ro de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de Cata-
lunya 2011-2013, còpia del qual es va trametre el 25 de  
febrer d’enguany al Parlament per estar a disposició de tots  
els grups parlamentaris, consta l’evolució prevista del 
dèficit en termes SEC.

Barcelona, 28 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pel que fa a les dades desglossades per ajuntaments us 
adjunto Annex 1.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

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

Resposta del Govern
Reg. 12090 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01391/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions del Departament d’Empresa i Ocupació per 
a incorporar a SEAT els treballadors acomiadats de SAS 
Automotive Systems

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:

Pel que fa a la situació dels treballadors que van ser aco-
miadats per l’empresa SAS, i a la possibilitat de contra-
ctació per l’empresa SEAT, s’ha d’assenyalar que el De-
partament d’Empresa i Ocupació està col·laborant amb 
l’empresa SEAT en el procés de preselecció i formació 
de persones desocupades per tal d’incorporar-les al pro-
cés de producció del model Audi Q-3 a la planta de Mar-
torell.

La col·laboració en concret dels termes de preselecció 
i formació s’emmarca dins de les següents actuacions i 
d’acord amb els criteris que s’especifiquen tot seguit.

Les persones a les quals va adreçada aquesta actuació 
són persones desocupades inscrites a les Oficines de Tre-
ball de la Generalitat de Catalunya com a demandants 
d’ocupació.

L’empresa SEAT ha definit al Departament d’Empresa i 
Ocupació, i més concretament al Servei d’Ocupació de  
Catalunya, les característiques de l’oferta d’ocupació 
(nombre de places a cobrir, tasques a realitzar, horari, 
nivell d’estudis exigit, etc...)

La incorporació de treballadors a l’empresa, es durà a 
terme –un cop finalitzat el procés formatiu desenvolupat 
per l’empresa i subvencionat pel SOC– entre aquells/es 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del Servei Català de Trànsit 
per a fixar el límit de velocitat a 120 km/h a 
la B-23 entre Sant Feliu de Llobregat i Mo-
lins de Rei
Tram. 314-01675/09

Resposta del Govern
Reg. 12037 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01675/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del Servei Català de Trànsit per a fixar el límit de 
velocitat a 120 km/h a la B-23 entre Sant Feliu de Llo-
bregat i Molins de Rei

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 314-01675/09 i 314-01676/09.

La proposta inicial del croquis que va presentar el Servei 
Català de Trànsit contenia aquest error, que es va corre-
gir d’immediat, i per suposat abans de la implantació del 
canvi de límit de velocitat. També es va corregir en el 
mateix croquis un tram paral·lel a aquest a l’A-2.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 12037 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01675/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12166 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01673/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del conseller d’Interior del 17 de febrer de 
2011 i sobre els motius pels quals Xavier Crespo no ha 
estat nomenat secretari de Seguretat

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 314-01673/09 i 314-01674/09.

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.

Barcelona, 4 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 12166 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01673/09.
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mitjana en els accessos a Barcelona des dels canvis de 
límit màxim de velocitat.

Barcelona, 4 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 12222 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01679/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de l’aplicació de la Llei 28/2010, de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, l’impacte econòmic en el sector i els ajuts per 
als afectats

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas

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

El Govern encara 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 quantificar totes les 
qüestions plantejades a la pregunta.

Barcelona, 4 de maig 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 causa dels dubtes provocats per la 
nova senyalització que substituïa el límit de 
velocitat de 80 km/h a Molins de Rei el 22 de 
febrer del 2011
Tram. 314-01677/09

Resposta del Govern
Reg. 12038 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01677/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
causa dels dubtes provocats per la nova senyalització que 
substituïa el límit de velocitat de 80 km/h a Molins de 
Rei el 22 de febrer del 2011

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 314-01677/09.

L’única incidència detectada aquell dia a la zona va ser el 
retard en la retirada d’un senyal de 80 per part de l’em-
presa concessionària, sense més conseqüències.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 12152 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01678/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre  
la reducció del temps per a accedir a Barcelona arran de la  
supressió del límit de velocitat a 80 km/h

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 314-01678/09.

Les reduccions o no de temps de recorregut dels vehicles 
depenen de la velocitat a què circulin. En aquest moment 
encara no s’ha portat a terme un estudi sobre la velocitat 
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El Govern encara 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 quantificar totes les 
qüestions plantejades a la pregunta.

Barcelona, 4 de maig de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni amb l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat per al repartiment del fi-
nançament de les obres de soterrament de 
la línia ferroviària a Sant Feliu de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-01885/09

Resposta del Govern
Reg. 12054 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01885/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
per al repartiment del finançament de les obres de soter-
rament de la línia ferroviària a Sant Feliu de Llobregat 
(Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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 314-01885/09 i 
314-01886/09, amb les següents consideracions:

Des del 2006 no s’ha subscrit cap altre conveni en rela-
ció amb el soterrament de la línia ferroviària al seu pas 
pel nucli de Sant Feliu de Llobregat, i pel que fa a les 
raons de que no s’hagi fet caldria preguntar-li al Govern 
anterior.

Pel que fa a les raons que no s’hagi fet els últims qua-
tre anys, com vostè ja coneix, vaig prendre possessió del 
meu càrrec el proppassat dia 29 de desembre de 2010 i 
no estic en disposició d’aclarir el capteniment anterior.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 12223 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01680/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la moratòria legal d’entrada en vigor de la Llei 28/2010, 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas

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

El Govern de la Generalitat de Catalunya, com no pot ser 
d’una altra manera; complirà tot allò aprovat pel Parla-
ment de Catalunya tal i com va ser aprovat.

Barcelona, 4 de maig de 2011

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

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

Resposta del Govern
Reg. 12224 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01681/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost per a l’aplicació de la Llei 28/2010, del  
3 d’agost, de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals i la destinació d’una 
partida en els pressupostos del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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– Sol·licitar a GISA que procedís a la reparació dels danys  
produïts, sempre que hi hagi el consens previ dels pro-
pietaris.

La voladura produïda al carrer Mandri estava dins la 
normativa legal.

Després de l’incident s’han aturat les voladures i s’està 
fent un projecte nou atenent les incidències produïdes.

Dels costos es farà càrrec l’UTE constructora a través de 
la seva assegurança.

Amb anterioritat a la voladura s’havia efectuat una reu-
nió amb representants veïnals per informar-los de què es 
portarien a terme i del protocol d’actuació que es faria 
servir.

Des del primer moment una vegada efectuada la voladu-
ra, GISA, a través dels tècnics de la direcció d’obra, es 
van posar en contacte amb veïns i propietaris.

A més a través del Punt d’Atenció al Ciutadà es va infor-
mar i atendre totes les consultes que es van presentar.

Per últim, es va convocar una assemblea amb veïns i ve-
ïnes el dia 17 de febrer a la seu del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi on es va informar amb tot detall dels fets 
ocorreguts.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del departament res-
ponsable de les voladures del 15 de febrer 
de 2011 a les obres de la línia 9 del metro 
que van causar danys a habitatges de la zo-
na
Tram. 314-01891/09

Resposta del Govern
Reg. 12055 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01890/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12054 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01885/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12055 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01890/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el departament responsable de les voladures del 15 de 
febrer de 2011 a les obres de la línia 9 del metro que van 
causar danys a habitatges de la zona

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 314-01890/09, 
314-01891/09, 31-01892/09, 314-01893/09, 314-01894/09 
i 314-01895/09 amb les següents consideracions:

La gestió de la construcció de la línia 9 correspon a 
GISA, òrgan adscrit al Departament d’Economia, essent 
el promotor de l’obra aquest Departament. Tots dos de-
partaments per tant són corresponsables de les actuaci-
ons que es portin a terme en exercici de les seves com-
petències.

L’actuació del Departament de Territori i Sostenibilitat 
va ser:

– Demanar explicació dels fets a GISA.

– Atendre les consultes del veïns i veïnes.

– Fer una assemblea amb els afectats explicant els fets.

– Sol·licitar a GISA la realització d’inspeccions de les 
possibles afeccions als edificis.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els representants de la Generalitat 
en els comitès d’avaluació i seguiment dels 
projectes d’intervenció integral als barris
Tram. 314-01896/09

Resposta del Govern
Reg. 12056 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01896/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els representants de la Generalitat en els comitès d’ava-
luació i seguiment dels projectes d’intervenció integral 
als barris

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:

Els membres dels comitès estan recollits a l’article 18.2 
del Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desen-
volupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial.

A més, tal com estableix l’article 18.5 del mateix decret, 
a invitació del la presidència dels Comitès d’avaluació 
i seguiment, podran participar en les sessions represen-
tants d’altres departaments de la Generalitat, diferents 
dels enumerats a l’article 18.2, i, en concret, hi estan 
participant representants dels departaments d’Empresa i 
Ocupació i de Salut.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 12039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01897/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses de formació de la nova promoció dels Mossos 
d’Esquadra

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joaquim Llena i Cortina

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

Resposta del Govern
Reg. 12055 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01890/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el càrrec dels costos dels desperfec-
tes en els habitatges afectats per les vola-
dures a les obres de la línia 9 del metro del 
15 de febrer de 2011
Tram. 314-01893/09

Resposta del Govern
Reg. 12055 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01890/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12055 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01890/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12055 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01890/09.
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C-31N:

a) 80 km/h:

1. Sentit d’entrada a Barcelona: des del km 209,5 fins al 
km 213,1

2. Sentit de sortida de Barcelona: des del km 209.5 fins 
al km 214

b) 100 km/h: sentit d’entrada a Barcelona: des del km 213,1  
fins al km 214

c) 120 km/h: des del km 214 fins al km 215,5.

C-31S:

– 80 km/h: des del km 199 fins al km 194,690

– 100 km/h: des del km 194,690 fins al km 190,780 i des 
del km 187,3 fins al km 180

– 120 km/h: des del km 190,780 fins al km 187,3

Pel que fa al cost, el Servei Català de Trànsit no disposa 
d’aquestes dades ja que el canvi de senyalització fixa l’ha 
executat el titular de la via.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les limitacions de la velocitat a la car-
retera C-32
Tram. 314-01899/09

Resposta del Govern
Reg. 12041 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01899/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera C-32

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 314-01899/09.

Respecte a la C-32, el tram afectat que estava limitat a 
80 km/h a data 1 de gener del 2010 és, aproximadament, 
des del km 48 fins al km 55.

El tram afectat que estava limitat a 100 km/h a data  
1 de gener del 2010 és, aproximadament, des del km 42,5 
fins al km 48.

No hi ha hagut cap tram afectat que a data 1 de gener  
de 2010 estigués limitat a 120 km/h.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-01897/09.

Pel que fa a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
tenint en compte que el cost directe per alumne de for-
mació bàsica de policies per al curs 2009-2010 ha estat 
de 2.430,32 euros i el cost indirecte per alumne ha estat 
de 4.686,06 euros, es pot preveure que l’estalvi de la Ge-
neralitat de Catalunya per cada Mosso d’Esquadra que 
no es formarà en la nova promoció estarà al voltant dels 
3.000,00 euros, sempre i quan el nombre de seccions a 
formar es mantingui amb la mateixa proporció d’alum-
nes per secció.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les limitacions de la velocitat a la car-
retera C-31
Tram. 314-01898/09

Resposta del Govern
Reg. 12040 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01898/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera C-31

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 314-01898/09.

La C-31 contempla el tram Sud, que va des de Castellde-
fels a Barcelona, i el tram Nord, que va des de Montgat fins  
a Barcelona.

La totalitat del tram afectat estava limitat a 80 km/h a 
data 1 de gener del 2010. Aproximadament, a la C-31N 
des del km 209,5 fins al km 215,5 i a la C-31S des del km 
180 fins al km 199.

No hi ha hagut cap tram afectat que a data 1 de gener  
de 2010 estigués limitat a 100 km/h.

No hi ha hagut cap tram afectat que a data 1 de gener  
de 2010 estigués limitat a 120 km/h.

La nova distribució de velocitats als trams afectats (anti-
ga zona 80) de la C-31, especificada per punts quilomè-
trics, és la següent:
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a) 80 km/h: 

1. Sentit d’entrada a Barcelona: des del km 603,2 fins al 
km 605

2. Sentit de sortida de Barcelona: des del km 603,450 
fins al km 605,4

b) 100 km/h:

1. Sentit d’entrada a Barcelona: des del km 602,8 fins al 
km 603,2 i des del km 605 fins al km 611,5.

2. Sentit de sortida de Barcelona: des del km 601,750 fins 
al km 603,450 i des del km 605,4 fins al km 611,5

c) 120 km/h: 

1. Sentit d’entrada a Barcelona: des del km 600 fins al 
km 602,8

2. Sentit de sortida de Barcelona: des del km 600 fins al 
km 601,750

Pel que fa al cost, el Servei Català de Trànsit no dispo-
sa d’aquestes dades, ja que el canvi de senyalització fixa 
l’ha executat el titular de la via.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les limitacions de la velocitat a la car-
retera B-23
Tram. 314-01901/09

Resposta del Govern
Reg. 12026 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01901/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera B-23

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 314-01901/09.

Respecte a la B-23, la totalitat del tram afectat, aproxima-
dament des del km 0 fins al km 12, estava limitat a 80 km/h  
a data 1 de gener del 2010.

No hi ha hagut cap tram afectat que a data 1 de gener de 2010  
estigués limitat a 100 km/h.

No hi ha hagut cap tram afectat que a data 1 de gener  
de 2010 estigués limitat a 120 km/h.

La nova distribució de velocitats als trams afectats (anti-
ga zona 80) de la B-23, especificada per punts quilomè-
trics, és la següent:

La nova distribució de velocitats als trams afectats (an-
tiga zona 80) de la C-32 especificada per punts quilomè-
trics és la següent:

a) 80 km/h: des del km 55 fins al km 55,5. 

b) 100 km/h: 

1. Sentit d’entrada a Barcelona: des del km 42,5 fins al 
km 45,6 i des del km 53,5 fins al km 55.

2. Sentit de sortida de Barcelona: des del km 42,5 fins 
al km 44,7

c) 120 km/h: 

1. Sentit d’entrada a Barcelona: des del km 45,6 fins al 
km 53,5.

2. Sentit de sortida de Barcelona: des del km 44,7 fins 
al km 55

Pel que fa al cost, el Servei Català de Trànsit no dispo-
sa d’aquestes dades, ja que el canvi de senyalització fixa 
l’ha executat el titular de la via.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 12042 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01900/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a l’autovia A-2

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 314-01900/09.

Respecte a l’A-2, la totalitat del tram afectat, aproxima-
dament des del km 600 fins al km 611,5, estava limitat a 
80 km/h a data 1 de gener del 2010.

No hi ha hagut cap tram afectat que a data 1 de gener  
de 2010 estigués limitat a 100 km/h.

No hi ha hagut cap tram afectat que a data 1 de gener  
de 2010 estigués limitat a 120 km/h.

La nova distribució de velocitats als trams afectats (anti-
ga zona 80) de l’A-2, especificada per punts quilomètrics, 
és la següent:
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c. 120 km/h: No hi ha cap tram afectat amb aquesta ve-
locitat.

Pel que fa al cost, el Servei Català de Trànsit no dispo-
sa d’aquestes dades, ja que el canvi de senyalització fixa 
l’ha executat el titular de la via.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les limitacions de la velocitat a la car-
retera B-20
Tram. 314-01903/09

Resposta del Govern
Reg. 12028 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01903/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera B-20

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 314-01903/09.

La B-20 contempla el tram Sud, que va des de Sant Boi 
de Llobregat com a continuació de la C-32 fins a Barcelo-
na, i el tram Nord, que va des de Tiana fins a Barcelona.

La totalitat del tram afectat estava limitat a 80 km/h a 
data 1 de gener del 2010. Aproximadament, a la B-20S 
des del km 0 fins al km 2,5 i a la B-20N des del km 17 
fins al km 23.

No hi ha hagut cap tram afectat que a data 1 de gener  
de 2010 estigués limitat a 100 km/h.

No hi ha hagut cap tram afectat que a data 1 de gener  
de 2010 estigués limitat a 120 km/h.

La nova distribució de velocitats als trams afectats (an-
tiga zona 80) de la B-20 especificada per punts quilomè-
trics és la següent:

a) B-20S:

1. 80 km/h: des del km 0 fins al km 2,5.

2. 100 km/h: No hi ha cap tram afectat amb aquesta ve-
locitat.

3. 120 km/h: No hi ha cap tram afectat amb aquesta ve-
locitat.

b) B-20N:

1. 80 km/h: des del km 17 fins al km 20,4.

2. 100 km/h: des del km 20,4 fins al km 23.

a) 80 km/h: 

1. Sentit d’entrada a Barcelona: des del km 0 fins al km 7,5

2. Sentit de sortida de Barcelona: des del km 0 fins al 
km 7,4

b) 100 km/h:

1. Sentit d’entrada a Barcelona: des del km 7,5 fins al 
km 12.

2. Sentit de sortida de Barcelona: des del km 7,4 fins al 
km 12

c) 120 km/h: No hi ha cap tram afectat amb aquesta ve-
locitat.

Pel que fa al cost, el Servei Català de Trànsit no dispo-
sa d’aquestes dades, ja que el canvi de senyalització fixa 
l’ha executat el titular de la via.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les limitacions de la velocitat a la car-
retera B-10
Tram. 314-01902/09

Resposta del Govern
Reg. 12027 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01902/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera B-10

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 314-01902/09.

Respecte a la B-10, la totalitat del tram afectat, aproxi-
madament des del km 15,5 fins al km 20, estava limitat a 
80 km/h a data 1 de gener del 2010.

No hi ha hagut cap tram afectat que a data 1 de gener  
de 2010 estigués limitat a 100 km/h.

No hi ha hagut cap tram afectat que a data 1 de gener  
de 2010 estigués limitat a 120 km/h.

La nova distribució de velocitats als trams afectats (anti-
ga zona 80) de la B-10, especificada per punts quilomè-
trics, és la següent:

a. 80 km/h: No hi ha cap tram afectat amb aquesta ve-
locitat.

b. 100 km/h: des del km 15,5 fins al km 20.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les limitacions de la velocitat a la car-
retera C-16
Tram. 314-01905/09

Resposta del Govern
Reg. 12030 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01905/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera C-16

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 314-01905/09.

Respecte a la C-16, la totalitat del tram afectat, aproxi-
madament des del km 2 fins al km 7, estava limitat a  
80 km/h a data 1 de gener del 2010.

No hi ha hagut cap tram afectat que a data 1 de gener  
de 2010 estigués limitat a 100 km/h.

No hi ha hagut cap tram afectat que a data 1 de gener  
de 2010 estigués limitat a 120 km/h.

La nova distribució de velocitats als trams afectats (anti-
ga zona 80) de la C-16, especificada per punts quilomè-
trics, és la següent:

a) 80 km/h: des del km 2 fins al km 5,1.

b) 90 km/h: des del km 5,1 fins al km 7.

c) 100 km/h: No hi ha cap tram afectat amb aquesta ve-
locitat.

d) 120 km/h: No hi ha cap tram afectat amb aquesta ve-
locitat.

Pel que fa al cost, el Servei Català de Trànsit no dispo-
sa d’aquestes dades, ja que el canvi de senyalització fixa 
l’ha executat el titular de la via.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

3. 120 km/h: No hi ha cap tram afectat amb aquesta ve-
locitat.

Pel que fa al cost, el Servei Català de Trànsit no dispo-
sa d’aquestes dades, ja que el canvi de senyalització fixa 
l’ha executat el titular de la via.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les limitacions de la velocitat a la car-
retera B-22
Tram. 314-01904/09

Resposta del Govern
Reg. 12029 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01904/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera B-22

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 314-01904/09.

La B-22 està formada per dos trams: la connexió entre 
B-20 i C-31 (km 0 al 2,5) i la connexió de C-31 amb la 
Terminal 1 de l’aeroport (km 4,5 al 7).

La totalitat del tram afectat, aproximadament des del km 0  
fins al km 2,5 i del km 4,5 fins al km 7 estava limitat a  
80 km/h a data 1 de gener del 2010.

No hi ha hagut cap tram afectat que a data 1 de gener  
de 2010 estigués limitat a 100 km/h.

No hi ha hagut cap tram afectat que a data 1 de gener  
de 2010 estigués limitat a 120 km/h.

La nova distribució de velocitats als trams afectats (anti-
ga zona 80) de la B-22, especificada per punts quilomè-
trics, és la següent:

a) 80 km/h: des del km 0 fins al km 2,5.

b) 100 km/h: des del km 4,5 fins al km 7.

c) 120 km/h: No hi ha cap tram afectat amb aquesta ve-
locitat.

Pel que fa al cost, el Servei Català de Trànsit no dispo-
sa d’aquestes dades, ja que el canvi de senyalització fixa 
l’ha executat el titular de la via.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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a les sancions aplicables en qualsevol tipus d’infracció 
de trànsit.

Barcelona, 4 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 12167 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01912/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels canvis relatius a la veloci-
tat variable als accessos a Barcelona
Tram. 314-01914/09

Resposta del Govern
Reg. 12031 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01914/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels canvis relatius a la velocitat variable als acces-
sos a Barcelona

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 314-01914/09.

El cost dels canvis de la senyalització ha estat assumit 
pels titulars de les vies i són ells qui poden respondre 
sobre els costos que han tingut els canvis.

Per part del Servei Català de Trànsit, l’adaptació del sis-
tema de velocitat variable no ha tingut cap cost afegit a 
les tasques habituals de manteniment del sistema.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 12153 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01911/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del conseller d’Interior del 17 de febrer de 
2011 amb relació a la Unió Europea

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 314-01911/09.

Les afirmacions del conseller d’Interior a la Comissió 
d’Interior del dia 17 de març s’han d’emmarcar dins 
la transcripció literal i global del que es plantejava en 
aquell moment; no fer-ho comporta afirmacions erròni-
es i deduccions personals com les que es plantegen a la 
pregunta.

Barcelona, 4 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 12167 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01912/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les declaracions del director del Servei Català de Trànsit 
sobre la no-sanció per la superació de la velocitat màxi-
ma permesa

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 314-01912/09 i 314-01913/09.

El director del Servei Català de Trànsit i tot aquest orga-
nisme autònom apliquen la normativa vigent pel que fa 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a garantir el submi-
nistrament energètic
Tram. 314-01921/09

Resposta del Govern
Reg. 12092 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01921/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a garantir el subministrament energètic

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

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

En primer lloc, cal tenir en compte que garantir la segu-
retat del subministrament energètic de Catalunya en una 
situació com l’actual és una qüestió que va més enllà de 
l’àmbit del Govern català i entra de ple en les competèn-
cies del govern central en matèria energètica. Tanmateix, 
és el Govern central qui té la responsabilitat de dur a 
terme les accions que es determinen de forma coordi-
nada a nivell de l’Agència Internacional de l’Energia en 
situacions de crisis energètica internacional.

En aquest sentit, el Govern català comparteix les mesu-
res que ha adoptat el Govern espanyol cara a garantir 
aquest subministrament energètic. En concret, la situació 
actual d’activar el nivell d’alerta 1 Inestabilitat dels mer-
cats, sense problemes de subministrament es considera 
l’adequada front a la crisi actual.

Així, sembla adequada la decisió del Govern estatal de 
definir un protocol d’actuació específic a aplicar en el 
sector del gas natural, per a cobrir l’escenari extrem ana-
litzat de pèrdua temporal del 20% del mercat convencio-
nal ferm de gas natural.

Pel que fa al sector del petroli, es disposa de protocols 
d’actuació per si fos necessari passar a una situació 
d’emergència, però donada la capacitat de producció 
disponible dels països productors i les reserves estratègi-
ques que disposen els països de la Agència Internacional 
de l’Energia (AIE), el propi Governing Board de la AIE 
en el seu comunicat de 24 de febrer de 2011 considera 
que no és necessari dur a terme cap altra acció que una 
monitorització continua de la situació.

Per altra banda, cal també fer front a l’increment del preu 
dels combustibles fòssils en els mercats internacionals. 
En aquest sentit cal recordar que la política energètica 
de la Generalitat de Catalunya és una prioritat de primer 
ordre dins el conjunt de les polítiques d’aquest Govern. 
Aquesta prioritat és més rellevant que mai en l’actual si-
tuació d’increment de preus energètics deguda a la crisi 
que es viu a Líbia.

En aquest sentit, cal prioritzar les polítiques d’estalvi i 
eficiència energètica com a element clau de la nova po-
lítica energètica de la Generalitat de Catalunya encami-

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

Resposta del Govern
Reg. 12091 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01920/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció del parc eòlic marítim més gran del món

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibars

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

Catalunya està liderant un dels projectes més ambiciosos 
del món en energia eòlica marina, dins l’activitat de re-
cerca i desenvolupament tecnològic.

Fins ara els aerogeneradors marins s’han instal·lat al Mar 
del Nord, a on la plataforma continental permet anco-
rar les màquines al fons del mar, doncs hi ha profundi-
tats molt baixes (entre 15 i 40m) fins i tot molt lluny de 
la costa (60-80 km). Aquest és un fet singular però si 
l’energia eòlica segueix creixent al mar, cosa que la UE 
estima que serà així en la propera dècada, s’hauran de 
desenvolupar solucions tecnològiques per instal·lar mo-
lins en aigües més profundes i lluny de la costa, com 
les que hi ha al Mediterrani, a l’Atlàntic i a la majoria de 
mars de tot el món.

El projecte que està liderant Catalunya anomenat Zèfir 
Test Station es convertirà en la primera planta d’assajos 
d’aerogeneradors flotants del món, on tots el fabricants 
podran venir a provar i certificar les seves solucions tec-
nològiques.

Aquesta iniciativa convertirà el Sud de Catalunya en un 
motor de desenvolupament tecnològic i econòmic d’una 
nova indústria capdavantera basada en el coneixement i 
en la formació. A partir d’aquesta experiència, els pro-
motors privats podran presentar propostes de projectes 
comercials en aigües profundes, lluny de la costa, que 
avui no són tècnicament viables.

Aquests projectes s’hauran d’avaluar tècnica, econòmica 
i ambientalment en base als coneixements adquirits en la 
fase de proves del projecte Zèfir, que ha de ser una font 
de coneixement tecnològic i mediambiental per poder 
posteriorment avaluar bé els projectes comercials.

Actualment el projecte Zèfir està en la fase d’estudi am-
biental i tramitació administrativa i s’espera que a finals 
del 2012 es pugui haver instal·lat el primer molí.

Barcelona, 26 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 radars amb una finalitat únicament 
recaptatòria
Tram. 314-01923/09

Resposta del Govern
Reg. 12168 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01922/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12168 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01922/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12032 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01925/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan que estableix l’emplaçament dels radars

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 314-01925/09.

La decisió la pren el Servei Català de Trànsit en base a 
un estudi intern que atén principalment la problemàtica 
relacionada amb l’accidentalitat i la velocitat excessiva o 
inadequada.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

nada a assegurar un sistema energètic sostenible per a 
Catalunya.

Així, l’actuació decidida sobre la demanda energètica, 
aplicant polítiques per a evitar els consums innecessa-
ris i introduir les tecnologies energètiques més eficients, 
desenvolupant l’estalvi i l’eficiència energètica en tots els 
sectors productors i consumidors, serà la prioritat bàsica 
del Govern català en política energètica.

En aquest sentit, cal tenir en compte que Catalunya és 
pionera en matèria d’estalvi i eficiència energètica: tota 
la planificació energètica de la Generalitat de Catalunya 
té com a eix principal l’estalvi i l’eficiència energètica, 
ja des de la publicació del Llibre Blanc de l’Energia de 
Catalunya l’any 1981.

Barcelona, 27 d’abril de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 12168 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01922/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els radars que no compleixen estrictament la funció de 
control de la velocitat

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 314-01922/09, 314-01923/09 i 314-
01924/09, es remet el diputat preguntant a la resposta 
donada pel conseller d’Interior a la pregunta escrita amb 
número de tramitació 314-01356/09.

Barcelona, 4 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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La distribució dels efectius del cos de bombers en els 
parcs de bombers d’Ulldecona, Amposta i Tortosa, des de 
la nit del dia 21 a la nit del dia 22 de febrer del 2011, va ser:

A les 7.00 hores del dia 21:

Personal de torn

Amposta 4

Tortosa 5

Ulldecona 3

Davant la situació d’activació, a les 13.02 h. del dia 21, 
de la fase d’Alerta del Procicat, es realitza l’activació de 
guàrdia preventiva dels parcs de bombers voluntaris, per 
situació de risc per vent (sol·licitada a la Sala de Control 
de Regió) a les 10: 53, per a cobrir des de les 14 a les 20 h 
del dia 21 amb un total d’11 bombers voluntaris dels parcs 
de Flix (3), Horta (3) i Tivissa (5).

Els incidents que es varen produir com a conseqüència 
de les ventades a les Terres de l’Ebre es varen iniciar la 
matinada del dia 22 i es van perllongar durant tot el matí.

El dia 22 de febrer es va continuar amb l’activació de la 
guàrdia preventiva dels parcs de bombers voluntaris, es 
va activar el reforç MO i es varen anul·lar unes activitats 
de Major Dedicació (MD) planificades amb anterioritat. 
Les dotacions dels parcs a les 10.00 del matí, eren les 
següents:

Personal  
de torn

Personal major 
dedicació (MD)

Personal 
reforç (MO)

Amposta 4  4 6

Tortosa 5 1 7

Ulldecona 3 3

Els parcs de bombers voluntaris van aportar un total d’11 
bombers (Batea, Gandesa i Tivissa a partir de les 10.00 
hores i Flix a partir de les 19.00 hores). Tot aquest personal 
va estar operatiu tota la jornada del dia 22 i el personal de  
torn i el de reforç van continuar fins a les 7.00 hores  
del matí del dia 23.

Barcelona, 4 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 12169 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01926/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
declaració del Pla de protecció civil de Catalunya (Pro-
cicat) durant el temporal de vent del febrer del 2011 a les 
Terres de l’Ebre

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joaquim Llena i Cortina, i Núria Ventura 
Brusca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-01926/09, 314-01929/09 i 
314-01930/09.

El Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) es va 
activar en fase d’alerta per risc de vent a les 13:02 hores 
del dia 21 de febrer de 2011.

Barcelona, 4 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 12154 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01927/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
distribució dels efectius del cos de bombers d’Ulldecona, 
la Sènia, Amposta i Tortosa

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joaquim Llena i Cortina, i Núria Ventura 
Brusca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-01927/09.
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Ajuntament Canal Hora avís

Ajuntament de Corbera d’Ebre Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:26

Ajuntament de Deltebre Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:25

Ajuntament de Flix Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:24

Ajuntament de Freginals Mail 21/02/2011 13:23

Ajuntament de Gandesa Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:23

Ajuntament de Garcia Mail 21/02/2011 13:23

Ajuntament de Ginestar Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:33

Ajuntament de Godall Fax 21/02/2011 13:23

Mail 21/02/2011 13:23

Ajuntament de la Fatarella Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:42

Ajuntament de la Galera Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:29

Ajuntament de la Palma 
d’Ebre

Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:26

Ajuntament de la Pobla  
de Massaluca

Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:25

Ajuntament de la Sénia Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:26

Ajuntament de la Torre  
de l’Espanyol

Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:25

Ajuntament de l’Aldea Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:26

Ajuntament de l’Ametlla  
de Mar

Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:32

Ajuntament de l’Ampolla Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:31

Ajuntament de Mas  
de Barberans

Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:26

Ajuntament de Masdenverge Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:23

Ajuntament de Miravet Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:26

Ajuntament de Móra d’Ebre Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:30

Ajuntament de Móra la Nova Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:28

Ajuntament de Paüls Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:31

Ajuntament de Prat de Comte Fax 21/02/2011 13:23

Mail 21/02/2011 13:23

Ajuntament de Rasquera Fax 21/02/2011 13:23

Mail 21/02/2011 13:23

Ajuntament de Riba-roja 
d’Ebre

Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:26

Ajuntament de Roquetes Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:23

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

Resposta del Govern
Reg. 12155 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01928/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comunicació als ajuntaments de les Terres de l’Ebre del 
temporal de vent del febrer del 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joaquim Llena i Cortina, i Núria Ventura 
Brusca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-01928/09.

L’activació en alerta del Pla de Protecció Civil de Ca-
talunya (Procicat) per risc per vent es va comunicar als 
municipis potencialment afectats per la situació meteo-
rològica de risc (SMR) seguint la informació rebuda pel 
Servei Meteorològic de Catalunya i que, en el cas dels 
municipis de Terres de l’Ebre, es va fer amb els mitjans i 
en els temps detallats a continuació:

Activació Procicat per vent en fase d’alerta 21/02/2011

Ajuntament Canal Hora avís

Ajuntament d’Alcanar Fax 21/02/2011 13:23

Mail 21/02/2011 13:23

Ajuntament d’Aldover Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:23

Ajuntament d’Alfara de Carles Mail 21/02/2011 13:23

Ajuntament d’Amposta Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:26

Ajuntament d’Arnes Fax 21/02/2011 13:23

Mail 21/02/2011 13:23

Ajuntament d’Ascó Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:34

Ajuntament de Batea Fax 21/02/2011 13:32

Ajuntament de Benifallet Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:27

Ajuntament de Benissanet Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:25

Ajuntament de Bot Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:27

Ajuntament de Camarles Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:24

Ajuntament de Caseres Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:25
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Ajuntament Canal Data avisat

Ajuntament de Benifallet Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:54

Ajuntament de Benissanet Fax 21/02/2011 19:51

Mail 21/02/2011 19:51

SMS 21/02/2011 20:58

Ajuntament de Bot Fax 21/02/2011 19:51

Mail 21/02/2011 19:51

SMS 21/02/2011 20:58

Ajuntament de Camarles Fax 21/02/2011 19:51

Mail 21/02/2011 19:51

Ajuntament de Caseres Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:56

SMS 21/02/2011 20:58

Ajuntament de Corbera d’Ebre Fax 21/02/2011 19:51

Mail 21/02/2011 19:51

SMS 21/02/2011 20:58

Ajuntament de Deltebre Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 20:01

Ajuntament de Flix Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:53

SMS 21/02/2011 20:59

Ajuntament de Freginals Mail 21/02/2011 19:51

Ajuntament de Gandesa Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:52

SMS 21/02/2011 20:59

Ajuntament de Garcia Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:51

SMS 21/02/2011 20:59

Ajuntament de Ginestar Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:53

SMS 21/02/2011 20:59

Ajuntament de Godall Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:55

Ajuntament de la Fatarella Mail 21/02/2011 19:51

SMS 21/02/2011 21:58

Ajuntament de la Galera Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:51

Ajuntament de la Palma d’Ebre Fax 21/02/2011 19:51

Mail 21/02/2011 19:51

SMS 21/02/2011 21:58

Ajuntament de la Pobla  
de Massaluca

Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:55

Ajuntament de la Sénia SMS 21/02/2011 20:59

Mail 21/02/2011 19:51

Ajuntament de la Torre  
de l’Espanyol

Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:55

Ajuntament de l’Aldea Mail 21/02/2011 19:51

Ajuntament de l’Ametlla  
de Mar

Mail 21/02/2011 19:51

Ajuntament de l’Ampolla Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:51

Ajuntament Canal Hora avís

Ajuntament de Sant Carles  
de la Ràpita

Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:26

Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja

Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:27

Ajuntament de Santa Bàrbara Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:23

Ajuntament de Tivenys Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:32

Ajuntament de Tivissa Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:28

Ajuntament de Tortosa Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:29

Ajuntament de Vilalba  
dels Arcs

Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:26

Ajuntament de Vinebre Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:25

Ajuntament de Xerta Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:25

Ajuntament del Perelló Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:26

Ajuntament del Pinell de Brai Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:31

Ajuntament d’Horta  
de Sant Joan

Fax 21/02/2011 13:23

Mail 21/02/2011 13:23

Ajuntament d’Ulldecona Mail 21/02/2011 13:23

Fax 21/02/2011 13:28

L’actualització de l’alerta del pla es va comunicar no-
vament als municipis potencialment afectats, d’acord a 
l’actualització de la informació emesa pel Servei Meteo-
rològic de Catalunya, i en el cas dels municipis de Terres 
de l’Ebre en els temps i forma detallats a continuació:

Actualització fase alerta Procicat per vent 21/02/2011

Ajuntament Canal Data avisat

Ajuntament d’Alcanar Fax 21/02/2011 19:51

Mail 21/02/2011 19:51

Ajuntament d’Aldover Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:55

Ajuntament d’Alfara de Carles Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:54

Ajuntament d’Amposta Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:58

Ajuntament d’Arnes Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:58

SMS 21/02/2011 20:58

Ajuntament d’Ascó Mail 21/02/2011 19:51

SMS 21/02/2011 20:58

Ajuntament de Batea Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:51

SMS 21/02/2011 20:58
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Ajuntament Canal Data avisat

Ajuntament d’Horta de Sant 
Joan

Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 20:03

SMS 21/02/2011 21:00

Ajuntament d’Ulldecona Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:57

Finalment, l’alerta del pla es va tornar a comunicar 
als municipis potencialment afectats, d’acord a la 
nova actualització de la informació emesa pel Servei 
Meteorològic de Catalunya, i en el cas dels municipis 
de Terres de l’Ebre en els temps i forma detallats a 
continuació:

Activació Procicat per vent en fase d’alerta 21/02/2011

Ajuntament Canal Hora avís

Ajuntament d’Alcanar Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:34

Ajuntament d’Aldover Fax 22/02/2011 12:31

Mail 22/02/2011 12:32

Ajuntament d’Alfara  
de Carles

Mail 22/02/2011 12:32

Fax 22/02/2011 12:39

Ajuntament d’Amposta Mail 22/02/2011 12:32

Fax 22/02/2011 12:32

Ajuntament d’Arnes Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:33

SMS 22/02/2011 12:39

Ajuntament d’Ascó Mail 22/02/2011 12:34

Fax 22/02/2011 12:36

Ajuntament de Batea Fax 22/02/2011 12:31

Mail 22/02/2011 12:32

SMS 22/02/2011 12:39

Ajuntament de Benifallet Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:36

Ajuntament de Benissanet Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:35

Ajuntament de Bot Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:34

SMS 22/02/2011 12:40

Ajuntament de Camarles Mail 22/02/2011 12:32

Fax 22/02/2011 12:39

Ajuntament de Caseres Mail 22/02/2011 12:32

Fax 22/02/2011 12:32

SMS 22/02/2011 12:40

Ajuntament de Corbera 
d’Ebre

Fax 22/02/2011 12:32

Mail 22/02/2011 12:32

SMS 22/02/2011 12:40

Ajuntament de Deltebre Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:35

Ajuntament de Flix Fax 22/02/2011 12:33

Mail 22/02/2011 12:33

SMS 22/02/2011 12:40

Ajuntament Canal Data avisat

Ajuntament de Mas  
de Barberans

Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:54

Ajuntament de Masdenverge Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:57

Ajuntament de Miravet Mail 21/02/2011 19:51

SMS 21/02/2011 20:59

Ajuntament de Móra d’Ebre Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:55

SMS 21/02/2011 20:59

Ajuntament de Móra la Nova Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:53

SMS 21/02/2011 20:59

Ajuntament de Paüls Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:54

Ajuntament de Prat de Comte Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:55

SMS 21/02/2011 21:00

Ajuntament de Rasquera Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:55

SMS 21/02/2011 21:00

Ajuntament de Riba-roja 
d’Ebre

Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:51

SMS 21/02/2011 21:00

Ajuntament de Roquetes Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:54

Ajuntament de Sant Carles  
de la Ràpita

Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:51

Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja

Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:55

Ajuntament de Santa Bàrbara Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:58

Ajuntament de Tivenys Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:54

Ajuntament de Tivissa Fax 21/02/2011 19:51

Mail 21/02/2011 19:51

SMS 21/02/2011 21:00

Ajuntament de Tortosa Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:51

Ajuntament de Vilalba 
dels Arcs

Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:56

SMS 21/02/2011 21:00

Ajuntament de Vinebre Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:53

SMS 21/02/2011 21:00

Ajuntament de Xerta Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:54

Ajuntament del Perelló Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:53

Ajuntament del Pinell de Brai Mail 21/02/2011 19:51

Fax 21/02/2011 19:54

SMS 21/02/2011 21:00
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Ajuntament Canal Hora avís

Ajuntament de Riba-roja 
d’Ebre

Mail 22/02/2011 12:32

Fax 22/02/2011 12:32

SMS 22/02/2011 12:43

Ajuntament de Roquetes Mail 22/02/2011 12:32

Fax 22/02/2011 12:32

Ajuntament de Sant Carles 
de la Ràpita

Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:36

Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja

Mail 22/02/2011 12:32

Fax 22/02/2011 12:35

Ajuntament de Santa 
Bàrbara

Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:36

Ajuntament de Tivenys Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:36

Ajuntament de Tivissa Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:37

SMS 22/02/2011 12:44

Ajuntament de Tortosa Fax 22/02/2011 12:33

Mail 22/02/2011 12:33

Ajuntament de Vilalba  
dels Arcs

Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:37

SMS 22/02/2011 12:44

Ajuntament de Vinebre Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:37

SMS 22/02/2011 12:44

Ajuntament de Xerta Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:35

Ajuntament del Perelló Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:34

Ajuntament del Pinell  
de Brai

Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:36

SMS 22/02/2011 12:45

Ajuntament d’Horta  
de Sant Joan

Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:35

SMS 22/02/2011 12:45

Ajuntament d’Ulldecona Fax 22/02/2011 12:32

Mail 22/02/2011 12:33

Barcelona, 4 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Ajuntament Canal Hora avís

Ajuntament de Freginals Mail 22/02/2011 12:33

Ajuntament de Gandesa Fax 22/02/2011 12:32

Mail 22/02/2011 12:32

SMS 22/02/2011 12:40

Ajuntament de Garcia Mail 22/02/2011 12:32

Fax 22/02/2011 12:34

SMS 22/02/2011 12:40

Ajuntament de Ginestar Fax 22/02/2011 12:33

Mail 22/02/2011 12:33

SMS 22/02/2011 12:41

Ajuntament de Godall Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:34

Ajuntament de la Fatarella Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:33

SMS 22/02/2011 13:38

Ajuntament de la Galera Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:37

Ajuntament de la Palma 
d’Ebre

Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:37

SMS 22/02/2011 12:41

Ajuntament de la Pobla  
de Massaluca

Fax 22/02/2011 12:31

Mail 22/02/2011 12:32

SMS 22/02/2011 12:41

Ajuntament de la Sénia Mail 22/02/2011 12:33

Ajuntament de la Torre  
de l’Espanyol

Mail 22/02/2011 12:32

Fax 22/02/2011 12:32

Ajuntament de l’Aldea Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:34

Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar

Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:34

Ajuntament de l’Ampolla Fax 22/02/2011 12:31

Mail 22/02/2011 12:32

Ajuntament de Mas  
de Barberans

Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:33

Ajuntament  
de Masdenverge

Fax 22/02/2011 12:33

Mail 22/02/2011 12:33

Ajuntament de Miravet Mail 22/02/2011 12:32

Fax 22/02/2011 12:33

SMS 22/02/2011 12:42

Ajuntament de Móra d’Ebre Fax 22/02/2011 12:32

Mail 22/02/2011 12:32

SMS 22/02/2011 13:38

Ajuntament de Móra  
la Nova

Mail 22/02/2011 12:32

Fax 22/02/2011 12:32

SMS 22/02/2011 12:42

Ajuntament de Paüls Mail 22/02/2011 12:32

Fax 22/02/2011 12:34

Ajuntament de Prat  
de Comte

Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:38

SMS 22/02/2011 12:45

Ajuntament de Rasquera Mail 22/02/2011 12:33

Fax 22/02/2011 12:38

SMS 22/02/2011 12:44
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(Banda Ampla Rural), Televisió Digital Terrestre (TDT) 
i telefonia mòbil (TM) a tots els nuclis de població de 
com a mínim més de 50 habitants i tots els polígons in-
dustrials, tot i que inclou en la seva planificació els nuclis 
a partir de 10 habitants.

Amb relació a la TDT i pel cas concret de les comarques 
de la Terra Alta i Montsià, en data d’avui s’han finalitzat 
les actuacions destinades a incrementar la cobertura de 
la xarxa terrestre de televisió digital.

Barcelona, 27 d’abril de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a resoldre els proble-
mes de cobertura de la televisió digital ter-
restre al Montsià
Tram. 314-01935/09

Resposta del Govern
Reg. 12084 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01932/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a resoldre els proble-
mes de cobertura de la televisió digital ter-
restre a la Terra Alta
Tram. 314-01936/09

Resposta del Govern
Reg. 12084 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01932/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12169 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01926/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12169 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01926/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12084 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01932/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les zones sense cobertura òptima de la televisió digital 
terrestre i les mesures per a resoldre el problema

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 conjunta 
a les preguntes amb NT. 314-01932/09, 314-01935/09 i 
314-01936/09.

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció Ge-
neral de Telecomunicacions i Societat de la Informació 
està executant el pla Catalunya Connecta que té com a 
objectiu donar cobertura dels serveis de banda ampla 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla general de seguretat de Cata-
lunya 2008-2011 i sobre el grau de compli-
ment dels objectius del Pla
Tram. 314-01940/09

Resposta del Govern
Reg. 12158 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01940/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla general de seguretat de Catalunya 2008-2011 i sobre 
el grau de compliment dels objectius del Pla

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-01940/09.

El Pla general de seguretat de Catalunya és vigent fins a 
la fi de 2011. La majoria d’accions programades del Pla 
ja s’han portat a terme o estan iniciades. El Govern con-
tinua treballant en la seva implementació, tot introduint 
els canvis derivats dels compromisos contrets amb la 
ciutadania i que es van exposar en la sessió informativa 
de la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya en 
data 17 de febrer de 2011, per informar sobre els objec-
tius i les actuacions que ha d’impulsar el Departament 
d’Interior.

Amb vista a elaborar el nou pla de seguretat, s’ha inici-
at ja una diagnosi de l’estat de la seguretat a Catalunya 
a partir de les enquestes de victimització, l’Informe de 
seguretat a Catalunya, de les aportacions de les dife-
rents unitats directives del Departament i del diàleg amb 
les autoritats i associacions civils del territori. A partir 
d’aquest estudi preliminar i de les línies exposades en la 
Comissió d’Interior esmentada, es definiran els objectius 
estratègics i les actuacions del futur pla.

Pel que fa a l’assoliment dels objectius, el Pla general 
de seguretat de Catalunya 2008-2011 fou objecte d’un 
Informe de seguiment amb data novembre de 2010, en 
què s’avaluà l’estat d’execució de les activitats programa-
des per als anys 2008-2009. Segons els resultats d’aquest 
Informe, el 71,3% de les activitats s’havien executat i el 
16,6% es trobaven en procés d’execució. Tot i això, cal-
drà esperar al final de la seva implementació per tal de 
conèixer els resultats globals.

Barcelona, 4 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria del Consell de Segu-
retat Urbana de Barcelona
Tram. 314-01938/09

Resposta del Govern
Reg. 12156 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01938/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria del Consell de Seguretat Urbana de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-01938/09.

Atesa la propera celebració de les eleccions municipals 
previstes per al 22 de maig d’enguany, i tant bon punt es 
constitueixin els corresponents òrgans de govern muni-
cipals, s’iniciaran els tràmits, cap al mes de setembre, 
per a la celebració de la reunió corresponent a l’any 2011.

Barcelona, 4 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 12157 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01939/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició al Govern de l’Estat d’un increment d’efectius de 
la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-01939/09.

Actualment, el Govern de la Generalitat no té previst sol-
licitar més efectius del Cos Nacional de Policia ni de la 
Guàrdia Civil.

Barcelona, 4 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-01942/09 i 314-01943/09.

La gestió de la seguretat pública adquireix actualment 
un grau elevat de complexitat que exigeix que els ajun-
taments estiguin dotats d’instruments que els permetin 
identificar i definir les demandes de la població i, alhora, 
programar les accions necessàries per tal que puguin ser 
satisfetes.

Dins del marc de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació 
del sistema de seguretat pública de Catalunya, es preveu 
com a instrument integrador dels cossos de les policies 
locals en el model de seguretat de Catalunya l’elabora-
ció per part d’aquests de plans locals de seguretat. Així, 
doncs, es regula l’elaboració d’aquests com una compe-
tència municipal.

En aquest context la funció del Govern és fomentar i 
incentivar la formació i la col·laboració en la realització 
d’aquests plans perquè els ajuntaments desenvolupin ac-
tivitats de planificació en matèria de seguretat.

Des del Govern de la Generalitat es fomentarà mitjan-
çant accions d’assessorament i coordinació, si s’escau, 
l’elaboració i aprovació per part dels ajuntaments dels 
Plans Locals de Seguretat, oferint el suport tècnic ne-
cessari com a mesura concreta de col·laboració amb les 
entitats locals.

Es té coneixement que sis municipis disposen o es troben 
en fase d’implementació de plans locals de seguretat: 
Mataró, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, 
Barcelona i Malgrat de Mar.

Barcelona, 4 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 12170 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01942/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12159 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01941/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a afrontar l’increment de robatoris a les 
zones rurals

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-01941/09.

Per tal de prevenir i reduir els fets delictius de més in-
cidència a les zones rurals, així com incrementar les re-
lacions amb el sector primari i augmentar la percepció 
de seguretat, el Departament d’Interior i el Departament 
d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural van presentar el passat 24 de març de 2011 el Pla 
Operatiu Especial del Món Rural. Aquest Pla coordinarà 
la col·laboració amb les policies locals i altres cossos de 
seguretat de les diferents administracions, per tal d’im-
pulsar i aconseguir mesures de protecció i control del 
món agrari. A més, s’estableixen uns objectius especí-
fics, unes línies estratègiques i unes accions policials 
concretes dirigides a pal·liar les necessitats de seguretat 
que sorgeixen dins de l’àmbit rural a Catalunya.

Barcelona, 4 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprovació dels plans locals de segu-
retat
Tram. 314-01942/09

Resposta del Govern
Reg. 12170 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01942/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprovació dels plans locals de seguretat

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del traçat de la via in-
terpolar a Barberà del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-01947/09

Resposta del Govern
Reg. 12057 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01947/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del traçat de la via interpolar a Barberà del 
Vallès (Vallès Occidental)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Marc Sanglas i Alcantarilla

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

No està previst a curt termini l’estudi informatiu d’aques-
ta infraestructura.

A l’encaix previ que existeix es preveu un traçat valorat 
com no agressiu ni amb la població ni amb el Parc Fluvial.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a convertir el port 
de Tarragona, l’aeroport de Reus i l’estació 
del tren d’alta velocitat del Camp de Tarra-
gona en zones estratègiques i per a poten-
ciar el desenvolupament de les Terres de 
l’Ebre
Tram. 314-01967/09

Resposta del Govern
Reg. 12058 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01967/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a convertir el port de Tarragona, l’aero-
port de Reus i l’estació del tren d’alta velocitat del Camp 
de Tarragona en zones estratègiques i per a potenciar el 
desenvolupament de les Terres de l’Ebre

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració del Pla general de segu-
retat de Catalunya 2008-2011 i sobre l’apro-
vació d’un nou Pla
Tram. 314-01944/09

Resposta del Govern
Reg. 12160 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01944/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració del Pla general de seguretat de Catalunya 
2008-2011 i sobre l’aprovació d’un nou Pla

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-01944/09.

El Pla de Seguretat Viaria 2008-2010 ha finalitzat el seu 
període de vigència. L’avaluació que s’està realitzant 
sobre el grau d’assoliment dels objectius del PSV 2008-
2010, tot i no ser complet, ha estat alt. Actualment s’està 
realitzant la versió final de l’avaluació del Pla de Segure-
tat Viària 2008-2010.

Pel que fa al nou Pla de Seguretat Viària (2011-2013) 
aprovat el mes d’abril, es desenvolupa en 5 àmbits d’ac-
tuació, 28 línies estratègiques i 72 accions previstes per 
al proper trienni, una cinquantena de les quals suposen 
una novetat respecte del Pla anterior i entre les quals des-
taca la creació de l’oficina de la víctima i la destinació 
del 5% dels pressupostos a la investigació per reduir els 
accidents i millorar la seguretat viària de Catalunya. Les 
claus per a continuar amb el descens de l’accidentalitat 
són mantenir el model de velocitat, alcohol, accessoris 
de seguretat passiva i zona urbana i afegir nous àmbits 
de focalització de seguretat viària com són les intersec-
cions, els vehicles de 2 rodes i els atropellaments. A més,  
un nou element que s’afegeix és la utilització com a in-
dicador principal de la xifra de víctimes greus, els morts 
més els ferits greus, que en ser una xifra més alta, per-
metrà analitzar comparativament l’evolució de la segure-
tat viària amb més precisió.

Barcelona, 4 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Addicionalment, a través de la participació en l’associ-
ació Xarxa Europea de Regions Químiques, que agrupa 
25 regions amb forta presència de la indústria química, 
s’intercanvien experiències i s’identifiquen bones pràc-
tiques específiques per al sector, susceptibles de ser im-
plantades amb l’objectiu de reforçar-ne la competitivitat.

Barcelona, 27 d’abril de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 12059 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01971/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
represa i la finalització de les obres de la carretera T-11 i 
de les autovies A-27 i A-7

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas

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

Les obres de construcció de l’autovia A-27 de Tarragona 
a Montblanc, de reordenació d’accessos de l’autovia T-11 
en el tram de l’aeroport de Reus a Tarragona i d’estabi-
lització de talussos a l’autovia A-7 en el tram de l’Hospi-
talet de l’Infant a Vandellòs que executa el Ministeri de 
Foment a la demarcació de Tarragona, són considerades 
prioritàries per part del Govern de la Generalitat.

En aquest sentit, a les reunions mantingudes entre repre-
sentants d’aquest Departament i responsables del Mi-
nisteri de Foment, s’ha indicat la necessitat de reiniciar 
totes les actuacions esmentades que estiguin aturades o 
impulsar i agilitzar el seu ritme d’execució.

Per part del Ministeri de Foment s’ha manifestat la ne-
cessitat de procedir a la redacció d’un projecte modificat 
del tram Valls-Montblanc de l’autovia A-27, que inclou 
el túnel sota el Coll de Lilla, per la qual cosa aquest tram 
podria ser objecte d’una rescissió de les obres.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

El Govern treballarà conjuntament amb les institucions 
de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i de l’Estat en la 
definició i implementació d’actuacions que facin de l’Ae-
roport de Reus, del Port de Tarragona i de l’estació del 
Camp de l’AVE del Camp de Tarragona unes infraestruc-
tures al servei del desenvolupament econòmic.

En aquest sentit, els instruments de planificació territo-
rial i urbanística han de preveure les connexions inter-
modals que garanteixin la mobilitat de persones i mer-
caderies i els ens gestors de l’Aeroport de Reus i del Port 
de Tarragona han de continuar impulsant polítiques de 
promoció comercial de les seves instal·lacions.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a promoure la in-
dústria a les comarques de Tarragona i so-
bre la indústria petroquímica del Camp de 
Tarragona
Tram. 314-01968/09

Resposta del Govern
Reg. 12085 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01968/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a promoure la indústria a les comarques  
de Tarragona i sobre la indústria petroquímica del Camp de  
Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas

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

D’una banda, el Govern planteja mesures d’aplicació 
immediata per tal d’identificar els riscos i oportunitats 
empresarials, actuant de forma proactiva i comptant amb 
els agents socials i econòmics, en aquest cas de la de-
marcació de Tarragona. De l’altra, a mig i llarg termini 
es potenciaran els programes de foment de la innovació, 
internacionalització i emprenedoria, focalitzant els re-
cursos en les mesures de més alta rendibilitat.

La indústria química és un sector clau per a la econo-
mia, no només del camp de Tarragona, sinó per al con-
junt de Catalunya. A banda de les mesures de caràcter 
general esmentades, es posarà en marxa un pla intensiu 
de captació d’inversions estrangeres d’alt valor fora de 
Catalunya. Aquest pla pot tenir una especial incidència 
en el Camp de Tarragona, atès que la indústria química 
està molt ben posicionada per ser receptora d’aquestes 
inversions.
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lars, la Direcció General de Transports i Mobilitat està 
pendent de resoldre l’informe d’al·legacions.

Quant a la possibilitat d’ampliar l’abast territorial del sis-
tema tramviari, l’estudi informatiu no preveu que aquest 
doni cobertura a territoris com el Baix Penedès o la co-
marca de la Conca de Barberà, tot i que el traçat proposat 
no és incompatible amb la possibilitat d’executar possi-
bles perllongaments en fases posteriors.

Finalment, pel que fa a l’execució d’aquest projecte, 
aquesta és una actuació que actualment no està progra-
mada i, en aquest sentit, caldrà analitzar la seva viabilitat 
socioeconòmica i procedir a la seva programació, si es 
considera adient, en funció de les disponibilitats pressu-
postàries.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a fer arribar la cobertu-
ra de telefonia mòbil a totes les poblacions 
de la província de Tarragona
Tram. 314-01976/09

Resposta del Govern
Reg. 12086 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01976/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per a fer arribar la cobertura de telefonia mòbil 
a totes les poblacions de la província de Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas

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

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció Ge-
neral de Telecomunicacions i Societat de la Informació 
està executant el pla Catalunya Connecta1 que té com a 
objectiu donar cobertura dels serveis de banda ampla 
(Banda Ampla Rural), Televisió Digital Terrestre (TDT) 
i telefonia mòbil (TM) a tots els nuclis de població de 
com a mínim més de 50 habitants i tots els polígons in-
dustrials, tot i que inclou en la seva planificació els nuclis 
a partir de 10 habitants.

Amb relació a la TM, la Generalitat de Catalunya ha 
subscrit diversos convenis amb Movistar, Orange i Vo-
dafone per impulsar la cobertura de serveis mòbils a les 
zones rurals de Catalunya.

1. www.catalunyaconnecta.cat

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

Resposta del Govern
Reg. 12060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01972/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
corredor ferroviari del Mediterrani

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas

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

En relació amb el capteniment del govern sobre el Corre-
dor del Mediterrani, remetem al diputat a la resposta que 
vaig donar en seu parlamentària el passat 23 de març en 
la sessió de control del Govern.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de construcció del siste-
ma de transport públic lleuger Tramcamp al 
Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Camp i so-
bre les possibilitats d’ampliar-lo al Baix Pe-
nedès i a la Conca de Barberà
Tram. 314-01974/09

Resposta del Govern
Reg. 12061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01974/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de construcció del sistema de transport públic 
lleuger Tramcamp al Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix 
Camp i sobre les possibilitats d’ampliar-lo al Baix Pene-
dès i a la Conca de Barberà

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas

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 Im-
plantació d’un sistema tramviari al Camp de Tarragona 
va està sotmès a informació pública entre el juliol i l’oc-
tubre de 2010. Actualment, i després d’haver rebut les 
corresponents al·legacions d’entitats públiques i particu-
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dustrials, tot i que inclou en la seva planificació els nuclis 
a partir de 10 habitants.

Amb l’objectiu d’oferir servei de connexió a les llars o 
zones d’especial interès que no tinguin disponibilitat 
del servei ADSL ni de WiMAX, un cop finalitzades les 
darreres fases del projecte Banda Ampla Rural (inclòs 
en el pla Catalunya Connecta), properament s’iniciarà la 
comercialització del servei de banda ampla a través de la 
tecnologia satèl·lit (projecte BARSAT).

La previsió per la posada en funcionament d’aquest ser-
vei de connexió està prevista per abans del 2n semestre 
de l’any 2011. El projecte BARSAT disposa d’una parti-
da pressupostària de 2 milions d’euros euros destinats a 
finançar la despesa addicional que comporta per a l’usu-
ari els terminals, la instal·lació i la posada en marxa del 
servei d’accés de tecnologia satel·lital.

Barcelona, 27 d’abril de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 12062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01984/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conclusions de la reunió del 22 de febrer de 2011 entre el 
conseller de Territori i Sostenibilitat i el secretari d’Estat 
de Planificació i Infraestructures

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 314-01984/09, 
314-01985/09 i 314-01986/09, amb les següents conside-
racions:

La reunió del 22 de febrer amb el Secretari d’Estat de 
Planificació i Infraestructures del Ministeri de Foment, 
va servir per realitzar un intercanvi d’informació sobre 
les actuacions del Ministeri de Foment a Catalunya.

Els temes tractats han estat relatius als seguiment de les 
actuacions del Ministeri de Foment a Catalunya en ma-
tèries viàries i ferroviàries i més concretament sobre la 
prioritat de les obres de l’N-II a Girona, el Quart Cintu-
ró, els accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona, 
el Pla de Rodalies, així com el seguiment de totes les 

Les actuacions previstes pels diferents operadors de te-
lefonia mòbil en el marc dels acords vigents, consistei-
xen en la instal·lació d’equipaments de telefonia mòbil 
a torres de telecomunicacions actualment ja existents, 
d’acord amb un calendari, un nombre d’actuacions de-
finit i prioritzant les actuacions a nuclis de població que 
no disposen de cobertura del servei 1122.

Des de l’inici del pla Catalunya Connecta s’han realitzat 
124 actuacions destinades a augmentar la cobertura de 
TM a comarques de la província de Tarragona. A data 
d’avui resten pendents dues actuacions a la Conca de 
Barberà associades a la construcció de dues infraestruc-
tures al municipi de Pontils ja previstes en el marc del 
pla Catalunya Connecta. La finalització d’aquestes actu-
acions està prevista durant el 2n semestre de l’any 2011.

La informació relativa a les actuacions, impacte i dis-
ponibilitat de serveis de comunicacions electròniques 
arreu del territori es pot consultar a la pàgina web  
www.catalunyaconnecta.cat.

2. La cobertura del servei 112 correspon a la sobreposició de la co-
bertura GSM dels operadors Movistar, vodafone i Orange, és a dir la 
possibilitat d’accedir com a mínim a un operador de telefonia mòbil 
des de l’exterior d’un edifici.

3. www.catalunyaconnecta.cat

Barcelona, 27 d’abril de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 12087 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01983/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió i les actuacions per a fer arribar la banda ampla 
a totes les poblacions de la província de Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas

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

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció Ge-
neral de Telecomunicacions i Societat de la Informació 
està executant el pla Catalunya Connecta3 que té com a 
objectiu donar cobertura dels serveis de banda ampla 
(Banda Ampla Rural), Televisió Digital Terrestre (TDT) 
i telefonia mòbil (TM) a tots els nuclis de població de 
com a mínim més de 50 habitants i tots els polígons in-
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ta del Govern de l’Estat amb relació als ajuts a Ryanair i 
el pressupost per al 2011

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:

La reducció de nombre de vols és una decisió presa 
unilateralment per la companyia Ryanair incomplint 
els acords vigents fins a desembre de 2011. Tanmateix 
el procés de negociació continua obert i per tant s’està 
treballant en els acords futurs amb la companyia, que es 
podran concretar en el moment en que s’hagi aprovat el 
pressupost 2011 i es coneguin les disponibilitats pressu-
postàries.

Podeu trobar informació més detallada en la resposta 
d’aquest Conseller a la interpel·lació al parlament en la 
sessió del 9 de març d’enguany.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 12064 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01989/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de la variant de Sant aume d’Enveja que ha 
d’enllaçar amb el pont sobre el riu Ebre

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Sergi de los Ríos i Martínez

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 314-01989/09 i 
314-01990/09, amb les següents consideracions:

Les obres de construcció de la variant de Sant Jaume 
d’Enveja estan adjudicades, des del passat mes de no-
vembre, amb un pressupost de 2,24 MEUR. El termini 
d’execució d’aquestes obres és de 8 mesos. La programa-
ció de les obres es farà en funció de la seva compatibili-
tat amb els objectius de reducció del dèficit públic.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

actuacions del Ministeri de Foment a Catalunya en matè-
ries viàries i ferroviàries.

Barcelona, 3 de maig de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 12062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01984/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 12062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01984/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les declaracions del 24 de febrer de 2011 
de la vicepresidenta del Govern de l’Estat  
amb relació als ajuts a Ryanair i el pressu-
post per al 2011
Tram. 314-01987/09

Resposta del Govern
Reg. 12063 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01987/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del 24 de febrer de 2011 de la vicepresiden-
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Dia 21/02/2011  07:00 h

Parc de la RET Personal de torn Total

Prades

Reus 9 9

Sant Jaume de Domenys

Santa Coloma de Queralt

Sarral

Tarragona 9 9

Valls 6 6

El Vendrell 7 7

Vila-rodona

Cap de Guàrdia 1 1

Sots Cap de Guàrdia 1 1

Conductors Cap i Sots Cap 2 2

Total 53 53

Entrada de guàrdia

Dia 21/02/2011  07:00 h

Parc de la RETE Personal de torn Total

Ametlla 3 3

Amposta 4 4

Ascó 3 3

Batea   

Flix   

Gandesa 3 3

Horta   

Móra 4 4

Tivissa   

Tortosa 5 5

Ulldecona 3 3

Regió 2 2

Total 27 27

Davant la situació d’activació, a les 13.00h, de la fase 
d’Alerta del Procicat, es realitza l’activació de guàrdia 
preventiva dels parcs de bombers voluntaris, per situació 
de risc per vent (sol·licitada a la Sala de Control de Re-
gió) a les 10:53, per a cobrir des de les 14 a les 20 h del 
dia 21 i de les 11 a les 20 h del dia 22, amb la previsió, 
a nivell de Regió, de perllongar el dispositiu al dia 23 
segons l’evolució de l’episodi de vent.

Dotacions

Dia 21/02/2011  14:00-20:00 h

Parc de la RET Personal de torn Reforç Total

Alcover

Cambrils 5 1 6

Cornudella 3 3

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

Resposta del Govern
Reg. 12064 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-01989/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius disponibles en 
els parcs de bombers del Camp de Tarrago-
na i de les Terres de l’Ebre el 21 de febrer de 
2011 arran del risc de fortes ventades
Tram. 314-01991/09

Resposta del Govern
Reg. 12161 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01991/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius disponibles en els parcs de bombers 
del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre el 21 de 
febrer de 2011 arran del risc de fortes ventades

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-01991/09.

La multitud d’incidents, així com la simultaneïtat, a què 
fa referència la pregunta es van produir exclusivament el 
dia 22 a partir de les 05:38 h., essent acusada entre les 07 
i les 09 hores.

La distribució d’efectius als parcs de la RET i RETE, in-
cloent els pars d’Ulldecona, Amposta i Tortosa, va ser la 
següent:

Entrada de guàrdia

Dia 21/02/2011  07:00 h

Parc de la RET Personal de torn Total

Alcover

Cambrils 5 5

Cornudella

Falset 5 5

Hospitalet/Vandellòs 4 4

Montblanc 4 4
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Dotacions

Dia 22/02/2011  7:00 h

Parc de la RET Personal de torn

Alcover

Cambrils 4

Cornudella

Falset 4

Hospitalet/Vandellòs 4

Montblanc 3

Prades

Reus 9

Sant Jaume dels Domenys

Santa Coloma de Queralt

Sarral

Tarragona 9

Valls 4

El Vendrell 7

Vila-rodona

Cap de Guàrdia 1

Sots Cap de guàrdia 1

Conductors Cap i Sots Cap 2

Total 48

Dotacions

Dia 22/02/2011  07:00 h

Parc de la RETE Personal de torn

Ametlla 3

Amposta 4

Ascó 4

Batea  

Flix  

Gandesa 4

Horta  

Móra 5

Tivissa  

Tortosa 5

Ulldecona 3

Regió 2

Total 30

Davant la situació de simultaneïtat de serveis i el mante-
niment de l’activació de l’alerta, el dia 22 es realitzen les 
accions següents:

– S’avança la guàrdia preventiva (activació dels parcs de 
bombers voluntaris) a les 10 hores (inicialment estava 
prevista a les 11.00h).

– S’activa la mobilització de personal funcionari en situ-
ació M0 a la Regió, d’acord amb la Instrucció operativa 
de reforç de personal INT 00/05. En ambdós casos, vo-

Dia 21/02/2011  14:00-20:00 h

Parc de la RET Personal de torn Reforç Total

Falset 5 5

Hospitalet/
Vandellòs

4 1 5

Montblanc 4 4

Prades

Reus 9 4 13

Sant Jaume  
dels Domenys

Santa Coloma  
de Queralt

Sarral

Tarragona 9 3 12

Valls 6 6

El Vendrell 7 3 10

Vila-rodona

Cap de Guàrdia 1 1

Sots Cap  
de Guàrdia

1 1 2

Conductors  
Cap i Sots Cap

2 2

Total 53 14 70

Dotacions

Dia 21/02/2011  14:00 h

Parc de la RETE Personal de torn Reforç
dispositiu

Total

Ametlla 3 3

Amposta 4 4

Ascó 3 3

Batea 0

Flix 3 3

Gandesa 3 3

Horta 3 3

Móra 4 4

Tivissa 5 5

Tortosa 5 5

Ulldecona 3 3

Regió 2 2

Total 27 11 38

En el cas del dia 22, les dotacions a les 07:00 hores eren 
les següents:
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Dels quals a les 23: 00 hores restaven a la RETE:

Dia 22/02/2011 23:00 h 

Parc de la RETE
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Ametlla 3 2 5

Amposta 4 3 7

Ascó 3 5 8

Batea 4 4

Flix1 3 3

Gandesa 3 3 6

Horta2 3 3

Móra 5 5 10

Tivissa 5 5

Tortosa 5 4 9

Ulldecona 3 2 5

Regió 2 3 5

Total 28 0 15 27 70

    
     
En el cas de la RET, es va tancar el reforç a les 23.00h 
i només varen quedar els parcs que estaven de retén a 
l’incendi de Pratdip.

Pel que fa a les dotacions de vehicles terrestres que hi 
havia disponibles a la Regió d’Emergències de Terres de 
l’Ebre, us informo del següent:

– Les dotacions de vehicles són estables al llarg de l’any 
i, excepció feta de noves incorporacions que es produei-
xen puntualment, les dotacions dels parcs no sofreixen 
variacions. En aquest sentit, el nombre de vehicles assig-
nat a la Regió i que varen donar resposta als serveis que 
es van produir són:

Dotació vehicles 22/02/2011

Tipus vehicle RETE Altres RE Total

BRP 16 5 21

BFP 3 2 5

BRL 2 1 3

BNP 2 2

BUP 1 1

BUL 1 1

FSV 1 1

AEA 2 2

UPC 7 8 15

UPCL 12 2 14

TOTAL 47 18 65

Observacions: Els vehicles d’altres Regions d’Emergència indi-
cats corresponen als que es van enviar en ajut per l’incendi forestal 
d’Ulldecona. Es van activar 2 AvA que, pel fort vent que bufava, no van 
poder arribar a la zona (no comptabilitzats).

luntaris i funcionaris, el dispositiu no es va desactivar 
fins a les 07: 00 hores del dia 23.

– S’anul·len les activitats de Major Dedicació (MD) pla-
nificades per aquest dia i el personal convocat per aques-
tes activitats es dedica a la resolució de les emergències i 
al reforç dels parcs de bombers funcionaris.

Dia 22/02/2011 10:00 h    

Parc de la RET Personal 
de torn

Reforç Total

Alcover

Cambrils 4 2 6

Cornudella 3 3

Falset 4 4

Hospitalet/Vandellós 4 2 6

Montblanc 3 3 6

Prades

Reus 9 4 13

Sant Jaume dels Domenys 3 3

Santa Coloma de Queralt 4 3

Sarral 4 4

Tarragona 9 4 13

Valls 4 2 6

El Vendrell 7 4 11

Vila-rodona 5 5

Cap de Guàrdia 1 1

Sots Cap de guàrdia 1 1 2

Conductors Cap i Sots Cap 2 1 2

Total 48 41 89

 
     

Dia 22/02/2011 10:00 h    

Parc de la RETE
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Ametlla 3 3  2 8

Amposta 4 4  6 14

Ascó 3 1  1 5

Batea   4  4

Flix1     0

Gandesa 3   3 6

Horta2   3  3

Móra 5 1  4 10

Tivissa   4  4

Tortosa 5 1  7 13

Ulldecona 3   3 6

Regió 2   8 10

Total 28 10 11 34 83

1. Flix inicia reforç a les 19:00h 
2. Horta inicia reforç a les 11:07 h 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les restes arqueològiques del jaci-
ment romà de l’ermita de la Mare de Déu del 
Bon Viatge, de Sant Joan Despí (Baix Llo-
bregat), emmagatzemades a Astúries
Tram. 314-05310/09

Resposta del Govern
Reg. 12229 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-05310/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
restes arqueològiques del jaciment romà de l’ermita de la 
Mare de Déu del Bon Viatge, de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat), emmagatzemades a Astúries

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Alicia Alegret Martí

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

El Departament de Cultura va tenir coneixement, el mes 
de juliol de 2010, de l’existència de les restes arqueològi-
ques que s’esmenten a la pregunta entre les restes troba-
des en un magatzem d’Astúries.

No es coneixen dades respecte a les circumstàncies en 
què aquestes restes arqueològiques van viatjar a Astúries 
ni tampoc cap constància documental que acrediti qui-
nes persones són responsables de la presència d’aques-
tes restes a Astúries. Cal precisar que l’any 1985, any 
en el qual es van dur a terme els treballs arqueològics 
al jaciment de l’ermita de la Mare de Déu del Bon Vi-
atge, la reglamentació no estava desenvolupada i a les 
autoritzacions d’intervenció no s’especificava el lloc de 
dipòsit provisional per a l’estudi dels materials ni el lloc 
definitiu de dipòsit.

L’any 2010, la Direcció General del Patrimoni Cultural 
va iniciar les gestions oportunes i, en aquest sentit, es va  
adreçar a la Direcció General de Turisme i Patrimoni 
Cultural d’Astúries per tal de recuperar els materials 
provinents del jaciment de l’ermita de la Mare de Déu 
del Bon Viatge. El Departament de Cultura ja ha rebut 
aquests materials i, en aquests moments, s’estan docu-
mentant per determinar el lloc de dipòsit definitiu.

El control de les restes arqueològiques procedents dels 
jaciments arqueològics catalans es regeixen pel que es-
tableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català i pel Decret 78/2002, de 5 de març de 
2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueo-
lògic i paleontològic.

Barcelona, 26 d’abril de 2011

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pel que fa al el personal amb Major Dedicació, s’ha de 
dir que es dedica bàsicament a dos tipus de funcions, 
d’acord amb la Circular de regulació de Major Dedica-
ció:

– Cobertura de guàrdia planificada (amb 15 dies d’ante-
lació), en casos de no complir del mínim de torn (motivat 
per baixes, permisos, llicències, etc.) 

– Activitats pròpiament dites, com: prevenció operativa 
(coneixement del territori, cartografia, coneixement del 
risc de la zona del parc, etc.), xerrades a escoles, forma-
ció, simulacres, etc, que també han d’estar planificades 
amb 15 dies d’antelació.

Per tant, aquest personal no està previst ordinàriament 
per a l’activació en cas d’emergència.

Els instruments d’activació de recursos, en cas d’incre-
ment de serveis o previsió de situació de risc (el dia ante-
rior), és la Instrucció operativa de reforç de personal INT 
00/05. No obstant això, el dia 22 hi havia una activitat 
de Major Dedicació planificada a la RETE, que es va 
suspendre i el personal que hi estava convocat (14 perso-
nes, com es pot veure en el quadre del dia 22 a les 10 h)  
es van quedar reforçant les sortides dels parcs de la Regió. 
En el cas de la RET hi havia una activitat planificada de 
formació i pràctiques amb el FRQ a Lleida. Les 9 persones  
dedicades a aquesta activitat es varen quedar reforçant 
les sortides dels parcs de la RET.

L’activació de reforç en M0 que estableix la INT 00/05, 
es va fer a les 09: 13 h. pel cap de guàrdia.

Barcelona, 4 de maig de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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moment, el Govern haurà de considerar l’elaboració d’un 
nou PIU, i si s’escau, la inclusió de la construcció de la 
nova Facultat de Medicina a Bellissens.

Entretant, s’ha creat una unitat docent al nou Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus que acull les classes teò-
riques i pràctiques dels últims cursos clínics de Grau de 
Medicina.

Barcelona, 28 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 12195 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06110/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació del servei de pediatria del CAP Bonavista, de 
Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Juan Bertomeu i Berto-
meu, i Alicia Alegret Martí

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

La Direcció d’Atenció Primària del Camp de Tarragona 
de l’Institut Català de la Salut té coneixement de la situ-
ació actual al servei de pediatria al CAP Bonavista de 
Tarragona i ja ha pres les mesures necessàries per resol-
dre la situació que s’ha produït a causa de la baixa d’un 
professional per motius de salut. Aquestes mesures s’han 
concretat en la incorporació d’un professional altament 
qualificat de reforç que ja està donant servei als usuaris 
de pediatria.

D’altra banda, la Direcció d’Atenció Primària del Camp 
de Tarragona no té constància que existeixin problemes 
de comunicació entre pacients i personal sanitari.

Barcelona, 28 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’execució de l’annex 
d’inversions reals del pressupost de la Ge-
neralitat per al 2010
Tram. 314-05345/09

Resposta del Govern
Reg. 12097 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-05345/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’execució de l’annex d’inversions reals del 
pressupost de la Generalitat per al 2010

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Llobet Navarro

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

En aquests moments, i a l’espera del tancament defini-
tiu de comptes anuals, pel que fa a empreses públiques, 
el percentatge d’execució pel conjunt del sector públic 
de la Generalitat de Catalunya el 2010 corresponent  
a inversions reals, s’estima en un 82,4%, equivalent a 
3.430 MEUR.

Barcelona, 28 d’abril de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de la nova facultat de 
medicina de la Universitat Rovira i Virgili a 
Reus (Baix Camp)
Tram. 314-05386/09

Resposta del Govern
Reg. 12098 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-05386/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de la nova facultat de medicina de la Univer-
sitat Rovira i Virgili a Reus (Baix Camp)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Juan Bertomeu i Berto-
meu, i Alicia Alegret Martí

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

La nova Facultat de Medicina de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV), prevista de construir al campus de Be-
llissens (Reus) al costat del nou hospital, no s’inclou dins 
el Pla d’Inversions Universitàries 2007-2013. Arribat el 
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l’Agència de Protecció de la Salut va iniciar les actuaci-
ons corresponents d’investigació amb relació a les llets 
infantils que, d’acord amb les enquestes epidemiològi-
ques, havien consumit la majoria dels casos.

El 9 de març del 2011, l’AESAN declara l’alerta alimen-
tària a instàncies de la Comunitat Autònoma de Castella-
Lla Manxa, atès que havia detectat Salmonel·la poona en 
un pot de llet Blemil Plus 1 Forte, obert, procedent d’un 
dels nens afectats. La declaració d’alerta implica la ve-
rificació de la retirada del producte del mercat per part 
de totes les autoritats competents de les diferents comu-
nitats autònomes i la investigació del possible origen de 
la contaminació en la planta elaboradora del producte, 
que en aquest cas és una empresa ubicada al Principat 
d’Astúries.

L’Agència de Protecció de la Salut, d’acord amb els pro-
cediments establerts, va fer el seguiment de la retirada 
del producte del mercat per part de l’empresa responsa-
ble de la seva comercialització (Laboratorios Ordesa) 
així com de les investigacions que la pròpia empresa 
duia a terme per esbrinar el possible origen de la con-
taminació.

Laboratorios Ordesa, SL, aplicant el principi de precau-
ció, d’acord amb el Reglament 178/2002, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual 
s’estableixen els principis i els requisits generals de la 
legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Se-
guretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la 
seguretat alimentària, va procedir a la retirada voluntà-
ria del producte i a la comunicació a l’autoritat compe-
tent, en aquest cas a l’Agència de Protecció de la Salut.

Laboratorios Ordesa va procedir a la retirada de la venda 
del lot 236 de la llet Blemil Plus Forte 1, de manera pre-
cautòria i mentre duia a terme la investigació, en data 4 
de febrer de 2011. La retirada venia motivada per l’obser-
vació en alguns pots del lot de signes que feien sospitar 
d’una possible pèrdua d’estanqueïtat malgrat les analíti-
ques realitzades fins al moment (565) en el producte no 
havien indicat presència de cap serotip de Salmonel·la.

El 3 de març es va publicar una nota de premsa al web 
del Departament, amb el següent contingut:

«L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutri-
ció ha publicat en el web una nota relacionada amb la 
informació rebuda del Centre Nacional d’Epidemiologia 
sobre l’existència d’un brot de Salmonel·la poona en lac-
tants, possiblement associada al consum de llet infantil 
marca Blemil Plus 1 Forte del lot 236.

»Així mateix, l’empresa fabricant ens ha informat que 
el passat 4 de febrer va procedir a la retirada voluntària 
d’aquest lot en haver detectat possibles problemes d’es-
tanqueïtat. La qual cosa va informar a través del seu web 
i amb una nota de premsa.

»Tanmateix, encara que no existeix confirmació analíti-
ca de la presència de Salmonel·la poona en els envasos de 
llet obtinguts en les llars dels afectats ni en les múltiples 
mostres del mateix lot analitzades per l’empresa en un 
laboratori extern, i que l’empresa comunica la retirada 
voluntària d’aquest lot, s’informa en defensa del principi 
fonamental de protecció de la salut pública, que si algu-
na família disposa d’algun envàs de Blemil corresponent 

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

Resposta del Govern
Reg. 12196 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06112/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades amb relació a la intoxicació per 
salmonel·losi d’un nadó a l’Hospital de Sant Joan, de 
Reus (Baix Camp)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas, Juan Bertomeu i Berto-
meu, i Alicia Alegret Martí

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

En el context d’aquest brot i des de la vessant de la vigi-
lància epidemiològica, quan es rep la notificació d’un cas 
sospitós de salmonel·losi en un lactant, s’inicien diverses 
actuacions:

– Contactar amb la família del nen per tal de recollir 
dades d’interès (llet consumida, lot, data d’adquisició, 
dades clíniques...) i factors importants que puguin haver 
contribuït a l’aparició del quadre.

– Demanar a la família si conserva restes del pot de llet 
que consumia el nen en el moment d’aparició de la simp-
tomatologia o, en cas negatiu, algun altre pot que tinguin 
per al consum. Els pots de llet (oberts o tancats) s’envien 
a analitzar al laboratori de l’Agència de Protecció de la 
Salut a Girona.

– Coordinar la tramesa de mostres del pacient recollides 
pel centre sanitari on s’ha diagnosticat i tractat el cas al 
Laboratorio de Microbiologia de Majadahonda, on es ca-
racteritza la soca mitjançant tècniques especialitzades, 
la qual cosa ens permetrà confirmar que pertany o no 
al brot.

Aquest cas es va associar al brot declarat pel Centre Na-
cional d’Epidemiologia (CNE) el 17 de febrer de 2011. 
El CNE havia estat estudiant l’augment de casos de 
Salmonel·la poona en infants menors d’un any des d’ini-
cis de l’any 2010. En data 17 de febrer de 2011 el CNE va 
declarar el brot, informant que alguns dels infants havi-
en consumit la llet Blemil Plus 1 Forte lot 236.

El CNE ja havia informat amb anterioritat de l’estudi 
que estava realitzant, d’acord amb els procediments esta-
blerts a nivell estatal, a l’Agència Espanyola de Seguretat 
Alimentària i Nutrició (AESAN).

L’AESAN va traslladar a efectes informatius aquest co-
municat als punts de contacte de les diferents comunitats 
autònomes a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi 
Ràpid d’Informació. Amb motiu d’aquesta comunicació, 
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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 l’increment dels ajuts a les 
famílies amb infants en termes de prestació 
econòmica i temps de percepció
Tram. 311-00508/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11603 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines actuacions executarà el Govern per tal d’incre-
mentar els ajuts a les famílies amb infants, tant des del 
punt de vista de la quantitat de la prestació econòmica 
com dels anys durant els quals es té dret a la percepció? 
En quins terminis i en quines quanties?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els objectius, les actuacions 
i els terminis per a l’establiment d’un pla lo-
cal de suport a la família
Tram. 311-00509/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11604 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 

al lot 236, data de caducitat 08.2012, no el consumeixi i 
el retorni al lloc de compra.»

Així mateix, es va posar a disposició del consumidor  
el telèfon de Sanitat Respon per atendre possibles con-
sultes.

Hores d’ara no s’ha procedit al tancament de l’expedient, 
ja que encara s’està investigant l’origen de la contami-
nació.

En quant es concloguin les actuacions es valorarà la in-
coació d’un expedient sancionador a l’empresa Labora-
torios Ordesa, SL, comercialitzadora de la llet infantil.

Per altra banda, les autoritats competents d’Astúries són 
les que estan duent a terme les investigacions a l’empresa 
elaboradora del producte i seran les que valoraran l’ober-
tura d’un possible expedient a aquesta empresa.

Barcelona, 28 d’abril de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió l’impuls d’una nova llei de protec-
ció i suport a les famílies nombroses i mo-
noparentals
Tram. 311-00511/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11606 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Pensa el Govern impulsar una nova Llei de protecció 
i suport a les famílies nombroses i monoparentals, tal i  
com consta al programa electoral de Convergència  
i Unió i de ser així, en quins terminis?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions i els recursos 
per a la informació sobre els ajuts, les pres-
tacions i els serveis en l’àmbit familiar
Tram. 311-00512/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11607 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions i els recursos que destinarà 
el Govern pel que fa a la informació a les persones inte-
ressades i a la ciutadania en general del conjunt d’ajuts, 
prestacions i serveis que hi ha en l’àmbit familiar, des 
del moment del naixement de l’infant, de l’acolliment o 

al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quins són els objectius, actuacions i terminis previstos 
pel Govern pel que fa al l’establiment del Pla Local de 
Suport a la Família que consta al programa electoral de 
CiU?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a la im-
plementació del servei d’assistent personal 
per a la promoció d’un projecte de vida in-
dependent per a les persones dependents
Tram. 311-00510/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11605 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions previstes pel Govern per tal 
d’implantar el servei de persona assistent personal en 
tots els casos en què faciliti un projecte de vida indepen-
dent per a la persona amb dependència? En quins termi-
nis i quins recursos hi destinarà?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa al re-
forçament del paper de la Secretaria de la Família amb 
més competències executives i de coordinació, tal i com 
consta al programa electoral de Convergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions amb relació 
a les funcions de l’Observatori Català de la 
Família
Tram. 311-00515/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11610 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa a l’Ob-
servatori Català de la Família com a veritable òrgan de 
diàleg entre les associacions familiars, els experts i el 
Govern de Catalunya, per definir les polítiques públiques 
de suport a la família, tal i com consta al programa elec-
toral de Convergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

l’adopció amb el lliurament de la informació, de la docu-
mentació necessària i de la guia de suport a la família?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions amb les ad-
ministracions locals i l’Observatori Català 
de la Família amb relació a un pla local de 
suport a la família
Tram. 311-00513/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11608 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa al Pla 
local de suport a la família, a través d’un acord entre el 
Govern de Catalunya, les administracions locals i l’Ob-
servatori Català de la Família tal i com consta al progra-
ma electoral de Convergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió les actuacions per a l’increment de 
les competències de la Secretaria de Famí-
lia
Tram. 311-00514/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11609 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
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assistida, tal i com consta al programa electoral de Con-
vergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a l’elabo-
ració d’un pla de suport a les noies adoles-
cents embarassades
Tram. 311-00518/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11613 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa a l’ela-
boració del Pla de suport a les noies adolescents emba-
rassades, tal i com consta al programa electoral de Con-
vergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions i els recursos 
per al garantiment de l’equitat en l’accés a 
l’educació en el lleure fora de l’horari lectiu 
per a infants i joves de famílies amb dificul-
tats
Tram. 311-00519/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11614 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió les actuacions i els terminis per a 
l’elaboració d’un pla integral de suport a la 
família
Tram. 311-00516/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11611 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions i els terminis previstos pel 
Govern pel que fa a l’elaboració d’un Pla integral de su-
port a la família liderat pel Govern amb la participació 
de l’Observatori Català de la Família, tal i com consta al 
programa electoral de Convergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions i els ter-
minis per a la reglamentació dels ajuts per a 
l’adopció i la reproducció assistida
Tram. 311-00517/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11612 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions i els terminis previstos pel 
Govern pel que fa al desenvolupament del reglament dels 
ajuts a l’adopció i el reglament dels ajuts a la reproducció 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions i els terminis 
per al millorament de les condicions labo-
rals del sector d’atenció a la dependència
Tram. 311-00521/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11616 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions i els terminis previstos pel 
Govern pel que fa a la millora de les condicions laborals 
del sector d’atenció a la dependència, tal i com consta al 
programa electoral de Convergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’impuls d’una nova llei de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques
Tram. 311-00522/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11617 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Pensa el Govern impulsar una nova Llei de promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de barreres i de ser així, 
en quins terminis?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

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

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

– Quines són les actuacions i els recursos que pensa des-
tinar el Govern per garantir l’equitat en l’accés a l’educa-
ció en el lleure i a altres activitats, més enllà de l’horari 
lectiu dels infants i joves de Catalunya, mitjançant mesu-
res de discriminació positiva per a les famílies amb més 
dificultats i la implantació d’un pla d’equipaments que  
garanteixi el màxim aprofitament dels equipaments pú-
blics per destinar-los a aquestes activitats educatives no 
formals?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions i els ter-
minis per a l’agilitació de l’obtenció dels cer-
tificats i les valoracions de les persones de-
pendents
Tram. 311-00520/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11615 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions i els terminis previstos pel 
Govern pel que fa a l’agilització de l’obtenció dels certi-
ficats i les valoracions de les persones amb dependència?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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nomia personal més gran, tal i com consta al programa 
electoral de Convergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a la inte-
gració laboral de les persones amb disca-
pacitat
Tram. 311-00525/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11620 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa al 
foment de la inclusió de les persones amb discapacitat, 
especialment a través de la incorporació al món laboral, 
amb els suports necessaris a la persona per tal que asso-
leixi la integració laboral plena?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a l’elabo-
ració d’un pla de promoció de la competiti-
vitat dels centres especials de treball
Tram. 311-00526/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11621 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a l’adap-
tació de la normativa per al compliment de 
la Convenció de les Nacions Unides sobre 
els drets de les persones amb discapacitat
Tram. 311-00523/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11618 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa a la 
revisió i adaptació de les normatives existents per tal de 
complir la Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de les persones amb discapacitat, tal i com consta 
al programa electoral de Convergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions per a l’ela-
boració d’un nou protocol de serveis i ajuts 
tècnics i tecnològics per a la promoció de 
l’autonomia personal
Tram. 311-00524/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11619 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa al 
desenvolupament d’un nou protocol de serveis, d’ajudes 
tècniques i tecnològiques que faciliti i impulsi una auto-
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el referent de l’Administració 
de la Generalitat per a garantir la participa-
ció i la planificació en l’àmbit de les perso-
nes grans
Tram. 311-00528/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11623 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quin és el referent en l’Administració de la Generalitat 
que garanteix la participació i planificació en l’àmbit de 
les persones grans, tal i com consta al programa electo-
ral de Convergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions i els termi-
nis per a la posada en marxa d’un protocol 
d’actuació davant els maltractaments a les 
persones grans
Tram. 311-00529/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11624 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions i els terminis previstos pel 
Govern pel que fa a la posada en marxa d’un protocol 
d’actuació i un servei d’atenció per a les situacions de 

al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa a l’ela-
boració, conjuntament amb el sector, un Pla de promo-
ció, suport i millora de la competitivitat dels centres es-
pecials de treball, tal i com consta al programa electoral 
de Convergència i Unió? En quins terminis?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions per a l’ela-
boració d’un protocol d’actuació davant els 
maltractaments a persones amb discapacitat
Tram. 311-00527/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11622 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa a la 
confecció d’un protocol d’actuació per donar resposta 
als maltractaments de les persones amb discapacitat, tal 
i com consta al programa electoral de Convergència i 
Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions i els terminis previstos pel 
Govern pel que fa a la signatura d’un Pacte per la Infàn-
cia, tal i com consta al programa electoral de Convergèn-
cia i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions amb relació a 
les polítiques de prevenció mitjançant el tre-
ball amb famílies amb infants en situació de 
risc i de promoció de centres oberts
Tram. 311-00532/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11627 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa a les po-
lítiques de prevenció a través del treball amb les famílies 
amb infants en situació de risc i la promoció de centres  
oberts, tal i com consta al programa electoral de Conver-
gència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

maltractament de la gent gran, tal i com consta al pro-
grama electoral de Convergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a la cre-
ació d’un carnet sènior per a facilitar l’accés 
de les persones grans a béns, serveis i acti-
vitats de participació
Tram. 311-00530/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11625 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa a la 
creació d’un carnet sènior, que faciliti l’accés a béns i 
serveis a un preu més baix, amb una incidència especial 
en les activitats que promoguin la participació i el dina-
misme de la gent gran?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a la sig-
natura d’un pacte per la infància
Tram. 311-00531/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11626 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 

Fascicle tercer
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infants, tal i com consta al programa electoral de Con-
vergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a l’equi-
paració dels ajuts a l’acolliment en família 
extensa amb els ajuts a l’acolliment en fa-
mília externa
Tram. 311-00535/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11630 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa a 
l’equiparació de les ajudes que reben les famílies pels 
acolliments en família extensa a les que reben les famí-
lies acollidores externes tal i com consta al programa 
electoral de Convergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions i els termi-
nis per a la supressió de les llistes d’espera 
d’infants amb mesures de protecció
Tram. 311-00533/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11628 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions i els terminis previstos pel 
Govern pel que fa a la supressió de les llistes d’espera 
d’infants amb mesura de protecció, que resten en situ-
ació de desemparament en espera del recurs adient per 
protegir-los, tal i com consta al programa electoral de 
Convergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a la crea-
ció de places en centres d’acollida i residen-
cials per a infants
Tram. 311-00534/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11629 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa a la 
creació de places de centres d’acollida i de centres re-
sidencials, per assegurar l’atenció adequada de tots els 



17 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 72

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 87

intervinguin de forma transversal els diferents departa-
ments de la Generalitat?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la inclusió de clàusules soci-
als en els concursos públics
Tram. 311-00538/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11633 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa a la 
inclusió de clàusules socials en els concursos públics?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a facilitar 
que les entitats del tercer sector social es 
presentin als concursos públics en igualtat 
de condicions que les empreses mercantils
Tram. 311-00539/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11634 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions i els terminis 
per a l’elaboració d’un programa de preven-
ció i atenció en diferents zones del territori 
amb un risc especial per a la infància i l’ado-
lescència
Tram. 311-00536/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11631 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions i terminis previstos pel Go-
vern pel que fa a un Programa de prevenció i atenció en 
diferents zones del territori amb un risc especial per a la 
infància i l’adolescència, tal i com consta al programa 
electoral de Convergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions i els terminis 
per a la negociació d’un pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 311-00537/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11632 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions i els terminis previstos pel 
Govern pel que fa a la negociació d’un Pla de suport al 
tercer sector amb la taula del tercer sector social en què 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la gestió del 0,7 % de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques 
per a finalitats socials
Tram. 311-00541/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11636 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa a la 
gestió des de la Generalitat de Catalunya del 0,7% de 
l’IRPF destinat a finalitats socials?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’establiment de mesures 
per a la pervivència de l’acció social de les 
entitats del tercer sector social
Tram. 311-00542/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11637 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa a l’es-
tabliment de mesures per patrimonialitzar les entitats 
com a via per garantir la pervivència de la seva acció 

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa a les 
mesures necessàries per facilitar que les entitats del Ter-
cer Sector es puguin presentar als concursos públics en 
condicions d’igualtat respecte de les empreses mercan-
tils?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la signatura de convenis plu-
rianuals amb entitats del tercer sector social
Tram. 311-00540/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11635 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa a la 
signatura de convenis plurianuals per als programes de 
continuïtat desenvolupats per entitats del Tercer Sector, 
amb la fi de donar-los estabilitat?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– En quins terminis pensa elaborar el Govern un Pla de 
promoció, suport i millora de la competitivitat dels cen-
tres de Treball, conjuntament amb el sector?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els terminis per a l’elabora-
ció d’un protocol d’actuació davant els mal-
tractaments de persones amb discapacitat
Tram. 311-00545/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11640 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– En quins terminis pensa elaborar el Govern un Proto-
col d’actuació per a donar resposta als maltractaments de 
les persones amb discapacitat, tal i com consta al progra-
ma electoral de Convergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

social, tal i com consta al programa electoral de Conver-
gència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures de promoció 
del teletreball
Tram. 311-00543/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11638 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines mesures pensa adoptar el Govern i en quines 
terminis per promoure el teletreball com a nova forma 
d’organització laboral?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els terminis per a l’elabora-
ció d’un pla de promoció, suport i millora de 
la competitivitat dels centres de treball
Tram. 311-00544/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11639 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.
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d’obres i serveis a les empreses d’inserció i els centres 
especials de treball, tal i com consta al programa electo-
ral de Convergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aturada de les obres de perllonga-
ment de la línia de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occi-
dental)
Tram. 311-00548/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11808 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.06.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

Segons van informar representants del Departament el 
passat dimarts 26 d’abril en la reunió de la Comissió de 
Seguiment de les obres del perllongament d’FGC a Ter-
rassa les obres estan aturades.

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

– Pot confirmar el Conseller de Territori i Sostenibilitat 
aquesta informació?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions i els terminis 
per a l’adequació de la renda mínima d’in-
serció per al millorament de situacions crò-
niques negatives
Tram. 311-00546/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11641 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Com i en quins terminis pensa el Govern transformar 
la renda mínima d’inserció i donar resposta a les situaci-
ons que hagin esdevingut cròniques, tal i com consta al 
programa electoral de Convergència i Unió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures i els termi-
nis per a la promoció del programa de tre-
ball protegit «Posa’t a punt» per a empreses 
d’inserció laboral i centres especials de tre-
ball
Tram. 311-00547/09

Anunci
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 11642 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 05.05.2011

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

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines mesures pensa adoptar el Govern i en quins 
terminis per promoure el Programa de treball prote-
git «Posa’t a Punt», per a facilitar l’accés a l’execució 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quin és el calendari previst per reprendre aquestes 
obres? Pot concretar el dia i el mes?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per a la posada en fun-
cionament de perllongament de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 311-00551/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11811 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.06.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

Segons van informar representants del Departament el 
passat dimarts 26 d’abril en la reunió de la Comissió de 
Seguiment de les obres del perllongament d’FGC a Ter-
rassa les obres estan aturades.

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

– Quin és el calendari previst per la posada en funciona-
ment d’aquest perllongament concretant l’any i el mes?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu de l’aturada de les obres de 
perllongament de la línia de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Va-
llès Occidental)
Tram. 311-00549/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11809 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.06.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

Segons van informar representants del Departament el 
passat dimarts 26 d’abril en la reunió de la Comissió de 
Seguiment de les obres del perllongament d’FGC a Ter-
rassa les obres estan aturades.

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

– Per quin motiu ha decidit aturar el Govern aquestes 
obres?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per a la represa de les 
obres de perllongament de la línia de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya a Ter-
rassa (Vallès Occidental)
Tram. 311-00550/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11810 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.06.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

Segons van informar representants del Departament el 
passat dimarts 26 d’abril en la reunió de la Comissió de 
Seguiment de les obres del perllongament d’FGC a Ter-
rassa les obres estan aturades.
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terioritat per informar a la Comissió de seguiment de les 
obres del perllongament dels FGC a Terrassa?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís amb l’Ajuntament de 
Terrassa (Vallès Occidental) de posar en 
funcionament el perllongament de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 311-00554/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11814 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.06.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

Segons van informar representants del Departament el 
passat dimarts 26 d’abril en la reunió de la Comissió de 
Seguiment de les obres del perllongament d’FGC a Ter-
rassa les obres estan aturades.

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

– Com pensa mantenir el Govern el compromís assolit 
pel Conseller de Territori i Sostenibilitat amb l’Ajunta-
ment de Terrassa de posar en funcionament aquest per-
llongament el primer trimestre del 2012?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de reunions de la comissió 
de seguiment de les obres de perllongament 
de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 311-00552/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11812 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.06.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Quantes vegades s’ha reunit des del mes de gener fina 
ara la comissió de seguiment de les obres del perllonga-
ment dels FGC a Terrassa?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu per a anul·lar les reunions de la 
comissió de seguiment de les obres de per-
llongament de la línia de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès 
Occidental)
Tram. 311-00553/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11813 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.06.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Per quin motiu el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat va anular les reunions que tenia previstes amb an-
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment del reglament 
de la Llei 10/2010, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, 
amb relació al coneixement del català
Tram. 311-00565/09

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11913 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 11.05.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent al Govern sobre el català per 
a les persones nouvingudes, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya, aprovada du-
rant l’anterior legislatura, contemplava, en l’article 9.2, 
que «el servei de primera acollida ha d’oferir la formació 
i els mitjans necessaris per a adquirir les competències 
bàsiques en llengua catalana a les persones titulars del 
dret d’accés al servei que no la coneguin, sempre que 
sigui possible mitjançant el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística».

En aquest sentit, atesa la importància estratègica 
d’aquesta qüestió, interessa saber a aquest diputat i al seu 
Grup Parlamentari: 

– En quin nivell de compliment es troba el reglament 
previst a l’article 9.3 de de la Llei 10/10/2010, del 7 de 
maig, d’acollida de les persones immigrades i les retor-
nades a Catalunya?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment de la Llei 
10/2010, d’acollida de les persones immigra-
des i de les retornades a Catalunya, amb re-
lació al coneixement del català
Tram. 311-00564/09

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11912 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 11.05.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent al Govern sobre el català per 
a les persones nouvingudes, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya, aprovada du-
rant l’anterior legislatura, contemplava, en l’article 9.2, 
que «el servei de primera acollida ha d’oferir la formació 
i els mitjans necessaris per a adquirir les competències 
bàsiques en llengua catalana a les persones titulars del 
dret d’accés al servei que no la coneguin, sempre que 
sigui possible mitjançant el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística».

En aquest sentit, atesa la importància estratègica 
d’aquesta qüestió, interessa saber a aquest diputat i al seu 
Grup Parlamentari: 

– Quines mesures adoptarà el Govern per tal de fer efec-
tiu el compliment de la Llei 10/10/2010, del 7 de maig, 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya en allò que fa referència al coneixement del 
català?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC
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a les persones nouvingudes, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya, aprovada du-
rant l’anterior legislatura, contemplava, en l’article 9.2, 
que «el servei de primera acollida ha d’oferir la formació 
i els mitjans necessaris per a adquirir les competències 
bàsiques en llengua catalana a les persones titulars del 
dret d’accés al servei que no la coneguin, sempre que 
sigui possible mitjançant el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística».

En aquest sentit, atesa la importància estratègica 
d’aquesta qüestió, interessa saber a aquest diputat i al seu 
Grup Parlamentari: 

– Atenent als objectius que fixa la Llei 10/10/2010, del 
7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya, quines mesures es promouran 
per reforçar el Consorci de Normalització Lingüística i 
incrementar la dotació dels cursos per a persones proce-
dents d’altres països per al proper curs?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la difusió dels cursos de ca-
talà per a nouvinguts
Tram. 311-00568/09

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11916 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 11.05.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent al Govern sobre el català per 
a les persones nouvingudes, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya, aprovada du-
rant l’anterior legislatura, contemplava, en l’article 9.2, 
que «el servei de primera acollida ha d’oferir la formació 
i els mitjans necessaris per a adquirir les competències 
bàsiques en llengua catalana a les persones titulars del 
dret d’accés al servei que no la coneguin, sempre que 
sigui possible mitjançant el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística».

En aquest sentit, atesa la importància estratègica 
d’aquesta qüestió, interessa saber a aquest diputat i al seu 
Grup Parlamentari: 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la coordinació entre el De-
partament de Benestar i Família i el Depar-
tament de Cultura i Llengua catalana per a 
la difusió del coneixement del català entre 
els nouvinguts
Tram. 311-00566/09

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11914 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 11.05.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent al Govern sobre el català per 
a les persones nouvingudes, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya, aprovada du-
rant l’anterior legislatura, contemplava, en l’article 9.2, 
que «el servei de primera acollida ha d’oferir la formació 
i els mitjans necessaris per a adquirir les competències 
bàsiques en llengua catalana a les persones titulars del 
dret d’accés al servei que no la coneguin, sempre que 
sigui possible mitjançant el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística».

En aquest sentit, atesa la importància estratègica 
d’aquesta qüestió, interessa saber a aquest diputat i al seu 
Grup Parlamentari: 

– De quina forma es coordinaran el Departament de 
Benestar i Família i el de Cultura i Llengua per tal 
d’avançar en aquesta matèria?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el reforçament del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
Tram. 311-00567/09

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11915 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 11.05.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent al Govern sobre el català per 



17 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 72

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les noves mesures per a fo-
mentar el coneixement i l’ús del català entre 
els nouvinguts
Tram. 311-00570/09

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11918 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 11.05.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent al Govern sobre el català per 
a les persones nouvingudes, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya, aprovada du-
rant l’anterior legislatura, contemplava, en l’article 9.2, 
que «el servei de primera acollida ha d’oferir la formació 
i els mitjans necessaris per a adquirir les competències 
bàsiques en llengua catalana a les persones titulars del 
dret d’accés al servei que no la coneguin, sempre que 
sigui possible mitjançant el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística».

En aquest sentit, atesa la importància estratègica 
d’aquesta qüestió, interessa saber a aquest diputat i al seu 
Grup Parlamentari: 

– Quines altres noves mesures impulsarà el Govern per 
a fomentar el coneixement i l’ús de la llengua catalana 
entre la població nouvinguda?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el reforçament del servei 
d’acolliment lingüístic
Tram. 311-00571/09

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11919 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 11.05.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent al Govern sobre el català per 
a les persones nouvingudes, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

– Quines mesures específiques s’impulsaran per tal 
d’augmentar la difusió d’aquests cursos entre les perso-
nes nouvingudes?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures per a facili-
tar l’accés de les dones als cursos de català 
per a nouvinguts
Tram. 311-00569/09

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11917 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 11.05.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent al Govern sobre el català per 
a les persones nouvingudes, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya, aprovada du-
rant l’anterior legislatura, contemplava, en l’article 9.2, 
que «el servei de primera acollida ha d’oferir la formació 
i els mitjans necessaris per a adquirir les competències 
bàsiques en llengua catalana a les persones titulars del 
dret d’accés al servei que no la coneguin, sempre que 
sigui possible mitjançant el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística».

En aquest sentit, atesa la importància estratègica 
d’aquesta qüestió, interessa saber a aquest diputat i al seu 
Grup Parlamentari: 

– Quines mesures específiques s’implementaran per tal 
de facilitar l’accés de les dones a aquests cursos?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes pressupostaris de l’apro-
vació del pla de racionalització normativa 
sobre el Departament de la Presidència
Tram. 314-06176/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 54)

En el BOPC 54, a la pàg. 63, en el títol, 

On diu: «les normatives derogades al Departament de la 
Presidència arran de l’aprovació del pla de racionalitza-
ció normativa».

Ha de dir: «els efectes pressupostaris de l’aprovació del 
pla de racionalització normativa sobre el Departament 
de la Presidència».

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recuperació de la figura dels dele-
gats de zona de les oficines d’atenció ciuta-
dana del Departament de Benestar Social i 
Família
Tram. 314-07530/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11953 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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 els delegats de 
zona, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El conseller de Benestar i Família va declarar pública-
ment que volia que les oficines d’atenció ciutadana tornes-
sin a fer la feina que havien fet històricament. Significa 
això que volen recuperar la figura dels delegats de zona?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya, aprovada du-
rant l’anterior legislatura, contemplava, en l’article 9.2, 
que «el servei de primera acollida ha d’oferir la formació 
i els mitjans necessaris per a adquirir les competències 
bàsiques en llengua catalana a les persones titulars del 
dret d’accés al servei que no la coneguin, sempre que 
sigui possible mitjançant el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística».

En aquest sentit, atesa la importància estratègica 
d’aquesta qüestió, interessa saber a aquest diputat i al seu 
Grup Parlamentari: 

– Quines mesures preveu per a reforçar el servei d’aco-
lliment lingüístic?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el reforçament del voluntari-
at per la llengua
Tram. 311-00572/09

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11920 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 11.05.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent al Govern sobre el català per 
a les persones nouvingudes, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quines mesures preveu per a reforçar el voluntariat per 
la llengua?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC



17 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 72

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 97

convocatòria de subvencions per inversions i obres, com 
en aquests darrers anys?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis pluriennals amb entitats
Tram. 314-07533/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11956 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre els 
convenis pluriennals, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Fa prop de 3 anys es van impulsar els convenis pluri-
ennals amb un número important d’entitats. Es pensen 
renovar o ampliar per afavorir que les entitats tinguin 
més estabilitat i capacitat de planificació?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de les obres de construc-
ció dels equipaments en curs acordats amb 
GISA
Tram. 314-07534/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre els equi-
paments en curs acordats amb Gisa, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la preparació del II Congrés Europeu 
del Voluntariat
Tram. 314-07531/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11954 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre el Con-
grés Europeu del Voluntariat, per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Es pensen continuar els preparatius per a la organitza-
ció del Congrés Europeu del Voluntariat tal i com es va 
acordar amb el conjunt d’entitats del Voluntariat o hi ha 
algun canvi al respecte?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions per a inversions i 
obres a les seus socials d’entitats i associ-
acions
Tram. 314-07532/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11955 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre les 
subvencions per inversions i obres, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Es continuarà donant suport a les entitats i associaci-
ons perquè millorin les seves seus socials a través d’una 
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el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre el Casal 
de la Gent Gran d’Olot, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Quina és la situació de la redacció del projecte de re-
modelació i ampliació del Casal de la Gent Gran d’Olot?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord de govern i el calendari previst 
per a l’execució dels projectes de centre cí-
vic i d’oficina d’atenció ciutadana de la Bis-
bal d’Empordà (Baix Empordà)
Tram. 314-07537/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11960 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre el ca-
lendari previst per al Centre Cívic i l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de la Bisbal d’Empordà, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Tenen la intenció de promoure un nou acord de govern 
–del qual ja hiha l’esborrany redactat i una proposta de 
periodificació econòmica– que inclogui l’execució dels 
dos projectes que s’estan redactant sobre el Centre Cívic 
i l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Bisbal d’Empordà? 
Quin és el calendari previst?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

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

– Quina és la previsió de calendari de les obres de cons-
trucció dels equipaments en curs, incloses a l’acord de 
govern amb Gisa signat el 16/12/2009?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de centre cívic i d’oficina 
d’atenció ciutadana de la Bisbal d’Empordà 
(Baix Empordà)
Tram. 314-07535/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11958 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre el 
Centre Cívic i l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Bisbal 
d’Empordà, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina és la situació de les redaccions dels projectes de 
Centre Cívic i Oficina d’Atenció Ciutadana de la Bisbal 
d’Empordà?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de remodelació i ampliació 
del Casal de la Gent Gran d’Olot (Garrotxa)
Tram. 314-07536/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11959 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
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de Mataró, que ha estat objecte de queixes veïnals i de 
control de la Sindicatura de Greuges?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis entre la Direcció Gene-
ral de Cooperació Cultural i l’Ajuntament de 
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) amb rela-
ció a l’equipament polivalent
Tram. 314-07540/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11963 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és l’estat actual dels convenis entre la DGCC i 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besós per a la instal·lació 
provisional d’un mòdol prefabricat al patí de l’Equipa-
ment Polivalent –per a ús de l’Associació de Jubilats– 
que faci possible l’ús de la sala polivalent-teatre com a 
espai real per programar la seva activitat?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis entre la Direcció General 
de Cooperació Cultural i l’Ajuntament de Ba-
dalona (Barcelonès)amb relació al centre cí-
vic Salut Alta i el programa «Juguem plegats»
Tram. 314-07541/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11964 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord de govern i el calendari previst 
per a l’execució del projecte de casal per a 
la gent gran d’Olot (Garrotxa)
Tram. 314-07538/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11961 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre el calen-
dari previst per al Casal de la Gent Gran d’Olot, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Tenen la intenció de promoure un nou acord de go-
vern –del qual ja hi ha l’esborrany redactat i una pro-
posta de periodi ficació econòmica– que inclogui l’exe-
cució del projecte que s’està redactant sobre el Casal de 
la Gent Gran? Quin és el calendari previst?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions per a trobar un local al-
ternatiu per a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de Mataró (Maresme)
Tram. 314-07539/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11962 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre el local de 
l’OAC de Mataró, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

– Quines gestions han fet des de la DGACC per trobar 
un local alternatiu a l’actual Oficina d’Atenció Ciutadana 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió del servei d’urgències als 
centres d’atenció primària d’Hostalric, Bre-
da i Anglès (Selva)
Tram. 314-07543/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12013 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten les 
preguntes següents per tal que li siguin contestades amb 
resposta escrita.

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), gestor dels CAPs 
d’Hostalric, Breda i Anglès va comunicar el mes d’abril 
als alcaldes dels municipis que dóna assistència, que a 
partir del mes de juny (després de les eleccions muni-
cipals del 22 de maig) ja no es donarà en aquests CAPS 
el servei d’urgència de dilluns a divendres i caps de set-
mana. A partir d’aquesta data el servei d’urgència només 
s’atendrà al CAP de Santa Coloma de Farners.

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

1) Quines son les raons que ha portat al Govern a pren-
dre aquesta decisió?

2) S’ha fet un estudi que demostri que aquesta decisió no 
perjudicarà el servei als usuaris de les poblacions afec-
tades?

3) Ha consultat el Govern als professionals sanitaris dels 
CAPs afectats la decisió de no prestar el servei d’urgèn-
cies?

4) Pot assumir el CAP de Santa Coloma de Farners el 
volum d’urgències que rebrà després del tancament 
d’aquest servei als centres de Breda, Hostalric i Anglès?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2011 

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre el Centre 
Cívic Salut Alta i el programa Juguem Plegats de Bada-
lona, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és l’estat actual dels convenis entre la DGCC i 
l’Ajuntament de Badalona per compartir el Centre Cívic 
Salut Alta amb el programa Juguem Plegats?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de l’increment dels morts 
en accidents de trànsit el primer quadrimes-
tre del 2011
Tram. 314-07542/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11971 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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: 

Segons les dades del Servei Català de Trànsit els morts 
en accidents de trànsit a Catalunya durant el primer qua-
drimestre de l’any 2011 (gener-abril), que inclou els des-
plaçaments de Setmana Santa, han augmentat passant 
de 65 l’any 2010 a 66 l’any 2011, trencant la tendència 
positiva dels darrers anys i dificultant que s’assoleixi la 
reducció del 15 per cent que preveu el Pla de Seguretat 
Viària 2011-2013 i del 20 per cent en quatre anys anunci-
ada pel Conseller d’Interior, senyor Felip Puig.

– Quines són les causes d’aquesta tendència negativa, 
segons el Govern, i quines mesures preveu adoptar el 
Departament d’Interior per recuperar l’evolució positiva 
dels darrers anys?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2011 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del lloguer de les oficines de 
l’Institut Ramon Llull
Tram. 314-07545/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12103 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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.

L’Institut Ramon Llull és un consorci del que formen 
part actualment l’administració de la Generalitat i l’ad-
ministració de la Comunitat autònoma de les Illes Ba-
lears.

L’Institut, a part de les seves seus a Espanya, disposa 
d’oficines a França, Alemanya i els Estats Units d’Amèri-
ca que comparteixen espais amb les delegacions del Go-
vern de la Generalitat en aquests països. De la mateixa 
manera, al Regne Unit de la Gran Bretanya comparteix 
espais amb les oficines de l’Institut Català de les Indús-
tries Culturals (ICIC).

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

1) Quin percentatge del cost del lloguer de les delegaci-
ons del Govern de la Generalitat assumeix el Govern de 
les Illes Balears directament o a través de la seva par-
ticipació en l’Institut Ramon Llull per l’ús que fan dels 
espais de les delegacions del Govern de la Generalitat a 
França, Alemanya i els Estats Units?

2) Quina part del cost del lloguer de les delegacions del 
Govern de la Generalitat a França, Alemanya i els Estats 
Units d’Amèrica assumeix o compensa l’Institut Ramon 
Llull a la Generalitat per l’ús d’espais de les delegacions 
de la Generalitat?

3) Quins han estat els imports abonats durant l’any 2010 
per aquest concepte?

4) Quina ha estat la distribució del cost de lloguer de la 
seu al Regne Unit entre l’ICI i l’Institut Ramon Llull?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2011 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a l’augment retributiu 
del lloc de treball de responsable de segui-
ment de les relacions amb el territori
Tram. 314-07544/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12102 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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.

L’Institut Ramon Llull és un consorci del que formen 
part actualment l’administració de la Generalitat i l’ad-
ministració de la Comunitat autònoma de les Illes Ba-
lears.

L’Institut, a part de les seves seus a Espanya, disposa 
d’oficines a França, Alemanya i els Estats Units d’Amèri-
ca que comparteixen espais amb les delegacions del Go-
vern de la Generalitat en aquests països. De la mateixa 
manera, al Regne Unit de la Gran Bretanya comparteix 
espais amb les oficines de l’Institut Català de les Indús-
tries Culturals (ICIC).

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

1) Quin percentatge del cost del lloguer de les delegaci-
ons del Govern de la Generalitat assumeix el Govern de 
les Illes Balears directament o a través de la seva par-
ticipació en l’Institut Ramon Llull per l’ús que fan dels 
espais de les delegacions del Govern de la Generalitat a 
França, Alemanya i els Estats Units?

2) Quina part del cost del lloguer de les delegacions del 
Govern de la Generalitat a França, Alemanya i els Estats 
Units d’Amèrica assumeix o compensa l’Institut Ramon 
Llull a la Generalitat per l’ús d’espais de les delegacions 
de la Generalitat?

3) Quins han estat els imports abonats durant l’any 2010 
per aquest concepte?

4) Quina ha estat la distribució del cost de lloguer de la 
seu al Regne Unit entre l’ICI i l’Institut Ramon Llull?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2011 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’índex de sinistralitat la-
boral del 2007 ençà
Tram. 314-07548/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12125 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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.

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

– Quina ha estat l’evolució dels índex de sinistralitat la-
boral a Catalunya des de 2007 fins a l’actualitat?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011 

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació de la convocatòria del Pla 
d’iniciatives de dinamització comarcal de 
l’Anoia per al període 2011-2013
Tram. 314-07549/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12126 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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.

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

– Davant la especial situació de crisi econòmica que pa-
teix la comarca de l’Anoia, té previst el Govern ampliar 
la convocatòria del Pla d’Iniciatives de Dinamització 
Comarcal de la comarca de l’Anoia per al període 2011-
2013?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011 

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’actuacions dels tècnics 
de vigilància i control de les condicions de 
treball del 2007 al març del 2011
Tram. 314-07546/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12123 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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.

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

– El nombre d’actuacions dutes a termes pel cos de tèc-
nics habilitat per a la vigilància i control de les condici-
ons de treball de la Generalitat en els anys 2007, 2008, 
2009, 2010 i durant el primer trimestre de 2011

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011 

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla de tècnics de vigilància i 
control de les condicions de treball del 2007 
al 2010 i la previsió per al 2011
Tram. 314-07547/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12124 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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.

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

– La dotació de personal existent a la plantilla de tècnics 
habilitats per a la vigilància i control de les condicions 
de treball als anys 2007, 2008, 2009, 2010 i la previsió 
per a 2011.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011 

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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ralitat relacionades amb la seguretat industrial i la salut 
laboral, l’empresa ha comés algun incompliment?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011 

Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el recorregut de l’aigua contaminada 
vessada per la central nuclear d’Ascó el 28 
d’abril de 2011
Tram. 314-07552/09

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12131 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, portaveu adjunt del GP 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.

Conegut que la titular de l’Associació Nuclear Ascó Van-
dellós (ANAV) va notificar al Consell de Seguretat Nu-
clear (CSN) un vessament d’aigua radioactiva produït el 
passat dijous 28 d’abril, interessa saber a aquest diputat i 
al seu Grup Parlamentari: 

– Coneix el Govern quin ha estat el recorregut dels 
25.000 litres d’aigua contaminada vessats i si aquesta 
aigua ha estat tractada adequadament? L’aigua contami-
nada va arribar al cabal del riu Ebre totalment o parci-
alment?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011 

Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme amb relació 
al vessament d’aigua radioactiva de la cen-
tral nuclear d’Ascó del 28 d’abril de 2011
Tram. 314-07553/09

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12132 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, portaveu adjunt del GP Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la informació als ajuntaments de l’entorn 
de la central nuclear d’Ascó del vessament 
d’aigua radioactiva del 28 d’abril de 2011
Tram. 314-07550/09

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12129 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, portaveu adjunt del GP 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.

Conegut que la titular de l’Associació Nuclear Ascó Van-
dellós (ANAV) va notificar al Consell de Seguretat Nu-
clear (CSN) un vessament d’aigua radioactiva produït el 
passat dijous 28 d’abril, interessa saber a aquest diputat i 
al seu Grup Parlamentari: 

– En quin temps i forma s’ha produït la comunicació i 
informació sobre l’incident als Ajuntaments de l’entorn 
de la central nuclear?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011 

Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’un expedient informatiu 
amb relació al vessament d’aigua radioacti-
va de la central nuclear d’Ascó del 28 d’abril 
de 2011
Tram. 314-07551/09

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12130 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, portaveu adjunt del GP 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.

Conegut que la titular de l’Associació Nuclear Ascó Van-
dellós (ANAV) va notificar al Consell de Seguretat Nu-
clear (CSN) un vessament d’aigua radioactiva produït el 
passat dijous 28 d’abril, interessa saber a aquest diputat i 
al seu Grup Parlamentari: 

– El Govern ha obert algun expedient informatiu per tal 
d’esbrinar si, en l’àmbit de les competències de la Gene-
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la implantació de la nova oficina ju-
dicial
Tram. 314-07555/09

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12164 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlamento

María José Garcia Cuevas, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 141 i 144 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le 
sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamen-
tario: 

1) ¿Qué plazo considera la Consejera de Justicia razona-
ble para la implantación de la nueva Oficina Judicial en 
Cataluña?

2) ¿Qué acciones se están llevando a cabo desde el De-
partamento de Justicia de la Generalitat para mejorar el 
proyecto de Oficina Judicial, que permita una implan-
tación más segura y garantice que el nuevo modelo sea 
efectivamente más eficaz y eficiente que el actual?

3) ¿Cómo están participando los jueces, secretarios y 
funcionarios que trabajan actualmente en la Adminis-
tración de Justicia catalana en la mejora del modelo de 
Oficina Judicial?

Palau del Parlament, 2 de mayo de 2011

María José Garcia Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desenvolupament i la implantació 
del sistema e-justícia.cat
Tram. 314-07556/09

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12165 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlamento

María José Garcia Cuevas, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 141 i 144 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le 
sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamen-
tario: 

Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Conegut que la titular de l’Associació Nuclear Ascó Van-
dellós (ANAV) va notificar al Consell de Seguretat Nu-
clear (CSN) un vessament d’aigua radioactiva produït el 
passat dijous 28 d’abril, interessa saber a aquest diputat i 
al seu Grup Parlamentari: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern un cop cone-
guda aquesta situació?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011 

Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els controls sanitaris als treballadors 
que van entrar en contacte amb l’aigua con-
taminada vessada per la central nuclear 
d’Ascó el 28 d’abril de 2011
Tram. 314-07554/09

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12133 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, portaveu adjunt del GP 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.

Conegut que la titular de l’Associació Nuclear Ascó Van-
dellós (ANAV) va notificar al Consell de Seguretat Nu-
clear (CSN) un vessament d’aigua radioactiva produït el 
passat dijous 28 d’abril, interessa saber a aquest diputat i 
al seu Grup Parlamentari: 

– Quins controls sanitaris s’han efectuat als catorze tre-
balladors que, segons reconeix la pròpia empresa, van 
entrar en contacte amb l’aigua contaminada durant l’in-
cident?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011 

Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunt del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els actes que el Memorial Democràtic 
ha deixat d’organitzar el 2011
Tram. 314-07558/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12251 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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: 

– Quins actes ha deixat d’organitzar el Memorial Demo-
cràtic des de l’inici d’aquest any dels que estaven progra-
mats en l’etapa de govern anterior?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació de la vicepresidenta 
del Govern en els actes del Memorial Demo-
cràtic
Tram. 314-07559/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12252 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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: 

– En quins actes organitzats pel Memorial Democràtic 
ha participat i quins ha presidit la Vicepresidenta del 
Govern, senyora Joana Ortega, des de la seva presa de 
possessió?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

1) ¿Cuál es el importe de los recursos económicos dedi-
cados por el Departamento de Justícia hasta el momento 
para el desarrollo e implantación del programa e-justi-
cia.cat?

2) ¿Cómo se desglosa, este importe total, en aportacio-
nes directas al desarrollo del programa y aportaciones 
indirectas, a través de la asignación de recursos huma-
nos y materiales del Departamento de Justicia?

3) ¿Qué importe tendrá la partida presupuestaria que el 
Departamento de Justicia dedicará al programa e-justi-
cia.cat en los presupuestos para el 2011?

4) ¿Qué plazo considera la Consejera de Justicia razona-
ble para la implantación total en Catalunya de la plata-
forma informática e-justicia.cat?

5) ¿Qué resultado está teniendo la prueba piloto de fun-
cionamiento del sistema e-justicia.cat que se lleva a cabo 
en Barcelona? ¿Qué aspectos de mejora se proponen? 
¿Cómo se piensan incorporar al proyecto?

Palau del Parlament, 2 de mayo de 2011

María José Garcia Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els actes organitzats pel Memorial 
Democràtic el 2011
Tram. 314-07557/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12250 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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 actes ha organitzat des de l’inici d’aquest any el 
Memorial Democràtic i quants d’aquests actes ja havien 
estat previstos en l’etapa de govern anterior?

Palau del Parlament, 4 de maig 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 la Resolució PRE/717/2011 de 16 de març es nome-
nava el càrrec eventual de responsable de Seguiment de 
Relacions amb el Territori, amb les retribucions corres-
ponents a un lloc de funcionari del grup A, nivell de des-
tinació 24 és a dir 8590,40 euros anuals i complement 
específic de 25.813,80 euros anuals. Però en un altra Re-
solució de 27 d’abril, la 1042/2011, es donava publicitat 
a la modificació d’aquest lloc de treball, en el sentit de 
passar del nivell de destinació 24 al nivell de destinació 
30, què són14.276,22 euros anuals i d’un complement es-
pecífic de 25.813,80 euros anuals a un de 38.916,72 euros 
anuals. Tot plegat un augment de 10.651,78 euros anuals.

1) Com justifica el govern aquest augment salarial en 
època de retallades a l’administració, d’acomiadaments 
i congelació salarial?

2) Quines tasques han canviat des que aquest càrrec va 
estar nomenat el 16 de març de 2011fins el 27 d’abril, 
data de la modificació, què justifiqui aquest augment de 
complement de destinació i de complement específic?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de sou, la modificació de 
tasques i l’anàlisi del lloc de treball en l’esta-
bliment dels nivells retributius dels respon-
sables de les oficines dels delegats territo-
rials
Tram. 314-07562/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12255 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

En la Resolució de Presidència PRE/905/2011, de 30 de 
març, per la qual es dóna publicitat a la modificació dels 
llocs de treball de responsables de les oficines dels de-
legats i les delegades territorials del Govern de la Ge-
neralitat, comprovem com es modifica amb efectes de 
l’1 de febrer de 2011, les retribucions dels complements 
específics i de destinació dels llocs de treball eventual de 

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’absència de la vicepresidenta 
del Govern en la inauguració de l’exposi-
ció «Més de 30 anys sense defallir», orga-
nitzada pel Memorial Democràtic, el Museu 
d’Història de Catalunya i l’Associació Cata-
lana d’Expresos Polítics
Tram. 314-07560/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12253 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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: 

– Per quins motius la Vicepresidenta del Govern, Joana 
Ortega, no va assistir el dia 3 de maig a la inauguració 
de l’exposició «Més de 30 anys sense defallir», organit-
zada pel Memorial Democràtic, el Museu d’Història de 
Catalunya i l’Associació Catalana d’Expressos Polítics, 
malgrat constar en la invitació oficial que ella presidiria 
l’acte?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’augment de sou i la modificació de tas-
ques del responsable de Seguiment de Rela-
cions amb el Territori
Tram. 314-07561/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12254 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.
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de radiació) des del sistema de refrigerant primari cap 
a l’embornal de l’edifici de contenció, succeït a Asco 1 
el dia 27 d’abril, un nou incident catalogat de nivell 0, 
del reguitzell d’incidències què acumula aquesta central, 
davant d’aquest i la resta d’incidents què acumula la CN 
d’Ascó.

1) Quines accions va portar a terme el Govern, des del 
moment què el Centre de Coordinació Operativa de Ca-
talunya, CECAT, rep la notificació, ISN del Consejo de 
Seguridad Nuclear?

2) Pensa sol·licitar el govern més informació relativa a 
aquest succés atesa la investigació que realitzarà el CSN 
per analitzar les causes del succés, què el mateix ens 
considera poc habitual?

3) Pensa sol·licitar el govern més informació respecte a la 
taxa de radiació de l’aigua vessada, que no especificava 
ni el comunicat de l’operadora ni la notificació del CSN, 
taxa a la qual van estar exposats els 14 operaris?

4) Ha obert o pensa el Govern obrir un expedient infor-
matiu a l’operadora ANAV, en el marc de les competèn-
cies que li atorga l’EAC en matèria de seguretat indus-
trial, tant de les activitats, de les instal·lacions i equips i 
dels processos què puguin tenir impacte en la seguretat o 
la salut de les persones?

5) Ha obert o pensa el Govern obrir un expedient infor-
matiu a l’operadora ANAV, en el marc de les compe-
tències compartides amb l’estat que li atorga l’EAC en 
matèria de salut laboral, per l’afectació dels 14 operaris?

6) Què en pensa Govern de la Gencat de l’informe d’Ins-
pecció de la CN d’Ascó què va realitzar el CSN el 14 de 
febrer d’enguany?

7) Quina serà la posició del Govern de la Generalitat, 
davant la renovació de la llicència d’Ascó 1 prevista per 
al octubre de 2011?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors de l’Admi-
nistració de Justícia que han estudiat als 
cursos de català organitzats per la Generali-
tat del 2007 ençà
Tram. 314-07564/09

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12264 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlamento

María José Garcia Cuevas, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 141 y 144 del Reglamento del 

responsables de les Oficines territorials del Govern de la 
Generalitat.

Així aquests càrrecs eventuals nomenats a les 7 vegue-
ries segons la resolució esmentada, tenien unes retri-
bucions corresponents a un lloc de funcionari/ària del 
grup A, nivell de destinació 24 i complement específic 
de 19.083,12 euros anuals. S’incrementa el complement 
de destinació què passa del 24 què són 8590,40 euros 
anuals al nivell 30 què són 14.276,22 euros anuals i tam-
bé s’incrementa el complement específic què passa de 
19.083,12 euros anuals a 30.779,76 euros anuals.

S’augmenten els sous anuals d’aquests càrrecs eventuals 
en 17.382,46 euros anuals i de manera lineal a totes les 
vegueries, sense tenir en compte el grau de complexitat, 
demografia, de cadascuna d’aquestes.

1) Com justifica el govern aquest augment en època de 
retallades a l’administració amb acomiadaments i con-
gelacions salarials?

2) Quines tasques han canviat des de que aquests càrrecs 
són nomenats entre els mesos de gener i febrer fins a data 
30 de març què justifiquin aquest augment de comple-
ment de destinació i de complement específic?

3) Per què no s̀ ha tingut en compte l’anàlisi del lloc de 
treball i les càrregues de feina de cadascuna de les dife-
rents delegacions territorials a l’hora d’establir els nivells 
retributius i s’ha aplicat l’augment de manera lineal?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el vessament d’aigua contaminada 
de la central nuclear d’Ascó del 27 d’abril de 
2011
Tram. 314-07563/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12256 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

El passat dijous 28 d’abril l’operadora de la CN d’Asco 
ANAV comunicava al CSN el vessament de 25.000 li-
tres d’aigua contaminada (sense especificar-ne el nivell 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de tècnics lingüístics as-
signats a l’Administració de justícia i llur 
evolució del 2007 ençà
Tram. 314-07566/09

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12266 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlamento

María José Garcia Cuevas, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 141 y 144 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le 
sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamen-
tario: 

– ¿Cuántos técnicos lingüísticos tiene asignados la Ge-
neralitat en la administración de justicia? Desglosar por 
partido judicial y jurisdicción.

– ¿Cuál ha sido la evolución de técnicos lingüísticos en 
la administración de justicia en los últimos cuatro años? 
Desglosar por años, partido judicial y jurisdicción.

Palau del Parlament, 4 de mayo de 2011

María José Garcia Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos econòmics destinats a la 
normalització del català a les oficines judi-
cials
Tram. 314-07567/09

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12267 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlamento

María José Garcia Cuevas, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 141 y 144 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le 
sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamen-
tario: 

– ¿Cuál ha sido la inversión económica de la Generali-
tat de Catalunya en los últimos cuatro años destinada en 

Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le 
sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamen-
tario: 

– ¿Cuántos alumnos han cursado en los últimos cuatro 
años los cursos de catalán organizados por la Generalitat 
de Catalunya para el personal de la administración de 
justicia? Desglosar por años.

Palau del Parlament, 4 de mayo de 2011

María José Garcia Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de jutges, secretaris judi-
cials i fiscals que s’han acollit a la formació 
individualitzada de català organitzada per la 
Generalitat del 2007 ençà
Tram. 314-07565/09

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12265 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlamento

María José Garcia Cuevas, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 141 y 144 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le 
sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamen-
tario: 

– ¿Cuántos jueces se han acogido en los últimos cuatro 
años a la formación individualizada impulsada por la 
Generalitat para mejorar el conocimiento del catalán? 
Desglosar por años.

– ¿Cuántos secretarios judiciales se han acogido en los 
últimos cuatro años a la formación individualizada im-
pulsada por la Generalitat para mejorar el conocimiento 
del catalán? Desglosar por años.

– ¿Cuántos fiscales se han acogido en los últimos cua-
tro años a la formación individualizada impulsada por 
la Generalitat para mejorar el conocimiento del catalán? 
Desglosar por años.

Palau del Parlament, 4 de mayo de 2011

María José Garcia Cuevas
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de les obres i les mo-
dificacions del projecte de construcció del 
camp de futbol de l’Energia, de Barcelona
Tram. 314-07569/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12270 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

El Camp de futbol del carrer Energia de Barcelona (Bar-
celonès) estava previst acabar-lo al setembre de 2009 per 
tal que poguessin fer-lo servir els equips que actualment 
juguen en el camp de la Magòria. Aquestes instal·lacions 
estan finançades per la Generalitat i tot i que inicialment 
estava previst que tinguessin graderies, finalment no en 
disposaran.

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

1) Quines són les previsions amb les que compta el Go-
vern respecte a la finalització de les obres del camp de 
futbol de l’Energia de Barcelona?

2) Està complint l’Ajuntament de Barcelona els termi-
nis per a la construcció del camp de futbol del carrer de 
l’Energia de Barcelona que finança la Generalitat?

3) Te coneixement el Govern de la Generalitat de la mo-
dificació de les característiques de les instal·lacions pre-
vistes en el projecte, com per exemple la desaparició de 
les graderies? Quina és la justificació d’aquest fet?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2011 

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

la normalización del catalán en las oficinas judiciales? 
Desglosar por años.

Palau del Parlament, 4 de mayo de 2011

María José Garcia Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció del CAP Bordeta-Ma-
gòria, a Barcelona
Tram. 314-07568/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12269 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

El nou Centre d’Atenció Primària de la Bordeta està pen-
dent d’execució. La previsió de la seva construcció és en 
els terrenys del camp de fútbol de la Magòria, però per 
ara, i fins que no s’enllesteixin les noves instal·lacions 
esportives del carrer de l’Energia (antics terrenys de 
SEAT), no es poden iniciar els treballs.

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

1) Quines són les previsions temporals i econòmiques 
del Govern respecte a la construcció del nou Centre 
d’Atenció Primària de la Bordeta (Barcelona)?

2) Quin és l’estat actual de tramitació del projecte?

3) Quins són els motius pels qual el projecte es troba atu-
rat actualment?

4) Quan preveu el Govern que es puguin iniciar les obres 
i pugui entrar en funcionament?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2011 

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC
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condicions de ventilació i altres problemes de condici-
onament.

Temporalment els usuaris van ser derivats al CAP de 
Numància, però això els comporta greus inconvenients 
per desplaçaments.

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

1) Quan té previst el Govern reobrir o reubicar el CAP 
Consell de Cent en el barri d’Hostafrancs de Barcelona?

2) Quina és la solució prevista pel Govern per tal reobrir 
un CAP al barri d’Hostafrancs?

3) Quina és la ubicació futura pel CAP del barri d’Hosta-
francs de Barcelona?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2011 

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les instal·lacions i els usos previstos 
per a la nau central del recinte de Can Bat-
lló, de Barcelona
Tram. 314-07573/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12274 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

L’antic Departament de Medi Ambient i Habitatge tenia 
previst traslladar les seves dependències a la nau central 
del recinte de Can Batlló de Barcelona. Amb la consti-
tució del nou Govern i la reordenació dels departaments 
aquest departament es va integrar en diversos departa-
ments.

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

1) Quines son les previsions del Govern respecte a les 
instal·lacions que la Generalitat preveia ubicar a la nau 
central del recinte de Can Batlló de Barcelona?

2) Te previst la Generalitat mantenir el seu projecte res-
pecte a Can Batlló o te previst desistir dels mateixos?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2011 

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament i l’obertura de l’Ofici-
na de Treball de la Generalitat al districte de 
Sants-Montjuïc, de Barcelona
Tram. 314-07571/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

L’Oficina de Treball de la Generalitat de la Plaça de La 
Farga,al districte de Sants-Montjuic de Barcelona va ser 
traslladada el juliol de 2009 a l’OTG de l’Estació del 
Nord. Inicialment es va dir que era una mesura transitò-
ria mentre no es trobés un emplaçament proper.

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

1) Quins són els motius pels quals, encara no s’ha tro-
bat un emplaçament al districte de Sants Montjuic per a 
l’OTG de Sants?

2) Quan està previst que es pugui reobrir una oficina al 
districte i els usuaris no tinguin que desplaçar-se fins 
l’estació del Nord?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2011 

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reobertura o el nou emplaçament 
del CAP Consell de Cent al barri d’Hosta-
francs, de Barcelona
Tram. 314-07572/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12273 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

El CAP Consell de Cent del barri d’Hostafrancs de 
Barcelona es va haver de tancar per deficiències en les 



17 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 72

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 111

2) Quines són les previsions d’acabament de les obres i 
d’entrada en funcionament de les diferents estacions de la  
línia 9 / línia 10 de metro de Barcelona, al districte de 
Sants Montjuic?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2011 

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reforma de l’estació de Sants, de 
Barcelona
Tram. 314-07576/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12277 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

La reforma de l’Estació de Sants pateix diversos retards. 
Els darrers anuncis ajornaven l’inici de la remodelació 
fins l’any 2013.

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

1) Quin és el calendari previst per a la reforma de l’Esta-
ció de Sants de Barcelona?

2) Quina és la superfície comercial prevista en la futura 
reforma de l’estació de Sants de Barcelona?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2011 

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius dels Mossos 
d’Esquadra al districte de Sants-Montjuïc, 
de Barcelona
Tram. 314-07574/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12275 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

1) Quants agents dels Mossos d’Esquadra estan adscrits 
al districte de Sants Montjuic de Barcelona en l’actauli-
tat?

2) Quina és l’evolució des de l’any 2005 fins a l’actua-
litat?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2011 

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de les esta-
cions de les línies 9 i 10 del metro al districte 
de Sants-Montjuïc, de Barcelona
Tram. 314-07575/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12276 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

1) Quines de les estacions de la futura línia 9 / línia 10 
del metro de Barcelona, al districte de Sants-Montjuic 
poden veure alterat el seu calendari d’execució per raó 
de les mesures de contenció de la despesa per la crisi 
econòmica?
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
convocatòria per a l’any 2011 de les subvencions per a 
actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les 
zones de muntanya?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Judit Carreras Tort
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de subvencions per a 
actuacions de dinamització territorial a les 
comarques de muntanya
Tram. 314-07579/09

Formulació
Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12289 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Judit Carreras Tort, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
convocatòria per a l’any 2011 de les subvencions per a 
actuacions de dinamització territorial a les comarques 
de muntanya?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Judit Carreras Tort
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de subvencions per a 
actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de 
camins a les comarques de muntanya
Tram. 314-07580/09

Formulació
Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12290 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Judit Carreras Tort, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència d’alts càrrecs i personal 
de la Generalitat o del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació a la 
Fira Blackberry World 2011 a Orlando, Flori-
da (Estats Units d’Amèrica)
Tram. 314-07577/09

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12278 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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: 

– Han assistit alts càrrecs i/o personal de la Generalitat 
o del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació a la Fira Blackberry World 2011 a Orlando, 
Florida (USA)? Quantes persones, si és el cas, les han 
acompanyat?

– Quin cost exacte han tingut el viatge i l’estança 
d’aquestes persones?

– Quins motius justificaven el viatge a aquest esdeveni-
ment en un moment de restriccions pressupostàries?

– Quins projectes concrets, en curs o futurs, estan relaci-
onats amb aquest desplaçament?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de subvencions per a 
actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de 
camins a les zones de muntanya
Tram. 314-07578/09

Formulació
Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12288 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Judit Carreras Tort, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de subvencions per al 
millorament de les instal·lacions de produc-
ció de neu i dels sistemes de transport de 
les estacions de muntanya
Tram. 314-07582/09

Formulació
Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12292 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Judit Carreras Tort, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
convocatòria per a l’any 2011 de les subvencions per a  
la millora i la renovació de les instal·lacions de producció 
de neu i dels sistemes de transport de les estacions de 
muntanya?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Judit Carreras Tort
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els efectes de la supressió 
de les hores extres dels mossos d’esquadra
Tram. 314-07583/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12367 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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: 

– Després de la decisió del Departament d’Interior de 
suprimir les hores extres, incloses les denominades es-
tructurals, en el Cos de Mossos d’Esquadra, quina és la 
relació de serveis(patrullatge, controls, manifestacions, 
serveis esportius...) que s’han vist afectats i a quantes 

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 capteniment del Govern en relació amb la 
convocatòria per a l’any 2011 de les subvencions per a 
actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les 
comarques de muntanya?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Judit Carreras Tort
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de subvencions per a  
l’adequació i la neteja dels accessos per 
carretera a les estacions de muntanya
Tram. 314-07581/09

Formulació
Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Judit Carreras Tort, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
convocatòria per a l’any 2011 de les subvencions per a 
l’adequació i la neteja dels accessos per carretera a les 
estacions de muntanya?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Judit Carreras Tort
Diputada del GP SOC
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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 Conseller Felip Puig ha declarat el dia 2 de maig 
que s’estava plantejant denegar el permís a determinades 
manifestacions. A quina autorització prèvia a la mani-
festació es referia i amb quina base legal argumentava 
aquesta possibilitat?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els expedients relatius a es-
pectacles entre el 7 de gener i el 8 de febrer 
de 2011
Tram. 314-07586/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12370 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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: 

– Quina és la relació d’expedients relatius a espectacles 
(informatius, sancionadors i de resposta a recursos inter-
posats) durant el període d’ençà del dia 7 de gener al 8 de 
febrer de 2011, en el que la Direcció General de Tributs 
va tenir atribuïda la competència en matèria d’espec-
tacles, amb especificació dels tràmits realitzats durant 
aquest temps i el nom i càrrec de les persones que els 
varen signar?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

places de Mossos equivaldrien les hores que es deixaran 
de fer en un any?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els efectius dels mossos 
d’esquadra destinats a l’operació Setmana 
Santa del 2010 i el 2011 i el nombre d’hores 
que van treballar
Tram. 314-07584/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12368 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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: 

– Quants Mossos d’Esquadra varen destinar-se l’any 
2010 i l’any 2011 a l’operació sortida i tornada de Setma-
na Santa i quantes hores de feina varen treballar en total 
en cada un dels dos anys?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les declaracions del conse-
ller d’Interior sobre la denegació de permi-
sos per a manifestacions
Tram. 314-07585/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12369 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
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– Quantes persones sense targeta sanitària indidual 
(TSI) han estat atesos als Centres d’Atenció Primària de 
la ciutat de Lleida i a la seva província durant el 2008, 
2009 i 2010? Detallar el nombre per cada CAP de Lleida 
i província.

– Quantes persones sense targeta sanitària individual 
(TSI) han estat atesos d’urgència a l’Hospital Universita-
ri Arnau de Vilanova durant el 2008, 2009 i 2010?

– Quina és la nacionalitat d’aquestes persones que han 
estat atesses sense la TSI?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ambulàncies a les comar-
ques de Lleida
Tram. 314-07589/09

Formulació
Marisa xandri Pujol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12394 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, 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 actualment el nombre d’ambulàncies a la pro-
víncia de Lleida i en quines poblacions s’ubica aquest 
transport sanitari?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els expedients relatius a es-
pectacles entre el 7 de gener i el 8 de fe-
brer de 2011 signats pels directors de ser-
veis territorials
Tram. 314-07587/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12371 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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: 

– Quina és la relació d’expedients relatius a espectacles 
(informatius, sancionadors i de resposta a recursos in-
terposats) durant el període d’ençà del dia 7 de gener al  
8 de febrer de 2011 signats o tramitats per cadascun dels 
Directors de Serveis Territorials?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones sense targe-
ta sanitària individual ateses els anys 2008, 
2009 i 2010 als centres d’atenció primària 
de les comarques de Lleida i d’urgència a 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, i 
sobre la nacionalitat d’aquestes persones
Tram. 314-07588/09

Formulació
Marisa xandri Pujol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12393 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius per a no recórrer 
davant el Tribunal Suprem contra la Sentèn-
cia 262 de la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya
Tram. 314-07592/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12413 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quins han estat els motius pels quals el Govern no ha 
recorregut davant el Tribunal Suprem la Sentència 262 
de la Sala del Contenciós-Administratiu del TSJC, que 
qüestiona i anul·la la Resolució PRE/3315/2006, de 17 d’oc-
tubre, en el benentès que l’esmentada sentència pretén li-
mitar la seva actuació en una matèria en la qual té plenes 
competències?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la defensa de les seves com-
petències davant del Tribunal Suprem amb 
relació al recurs contra la Sentència 262 de 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya
Tram. 314-07593/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12414 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’instal·lar un heliport als 
voltants de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-07590/09

Formulació
Marisa xandri Pujol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12395 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, 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 instal·lar un heliport en les imme-
diacions de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 
tal i com succeeix en la resta de centres hospitalaris ca-
talans?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves desocupats d’en-
tre divuit i vint-i-nou anys que han abando-
nat Catalunya el 2010
Tram. 314-07591/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12396 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el número de joves catalans i catalanes 
desocupats entre 18 i 29 anys que han abandonat Catalu-
nya durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la petició dels alumnes d’Olesa de 
Bonesvalls (Alt Penedès) d’ésser adscrits a 
l’Institut de Begues (Baix Llobregat)
Tram. 314-07595/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12419 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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.

Els alumnes que finalitzen els seus estudis a l’escola 
d’Olesa de Bonesvalls estan adscrits per cursar l’ESO als 
IES de Vilafranca, situats a 20 km del municipi.

Un moviment de pares i mares, amb el suport de 220 sig-
natures sol·liciten que els alumnes de l’anomenada Escola 
puguin ser matriculats al SES de Begues que està situat a 
8 km del nucli del municipi.

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

– Té previst el Departament d’Ensenyament donar res-
posta afirmativa a la petició dels alumnes residents al 
municipi d’Olesa de Bonesvalls al SES de Begues?

– En cas afirmatiu, com ha previst comunicar-ho als pa-
res i mares dels alumnes que han fet la sol·licitud?

– En cas contrari, quin és el capteniment d’aquest Depar-
tament sobre la demanda feta?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els matrimonis forçats
Tram. 314-07596/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12423 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Com sigui que hi ha altres parts personades al recurs 
presentat al Tribunal Suprem contra la Sentència 262 
de la Sala del Contenciós-Administratiu del TSJC, que 
qüestiona la Resolució PRE/3315/2006, de 17 d’octubre, 
quin capteniment té el Govern per tal de defensar les se-
ves competències?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’assignació de freqüències 
de ràdio i canals de televisió digital terrestre 
a les entitats públiques arran de les sentèn-
cies que limiten la seva actuació en aquesta 
matèria
Tram. 314-07594/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12415 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el capteniment del Govern en matèria d’as-
signació de freqüències de ràdio i canals de TDT a les 
entitats públiques després de les sentències que pretenen 
limitar l’actuació del Govern en aquesta matèria?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011 

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies per violència psicològi-
ca contra la dona presentades als Mossos 
d’Esquadra del 2006 ençà
Tram. 314-07598/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12425 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 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 denúncies ha rebut els Mossos d’Esquadra en 
els darrers cinc anys relacionades amb la violència psi-
cològica contra la dona? Desglossar per anys.

– Quantes de les denúncies de violència psicològica so-
bre la dona han acabat en detenció de l’agressor? Des-
glossar per anys.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies d’actuació contra la violèn-
cia psicològica contra la dona
Tram. 314-07599/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12426 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 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: 

– Els plans de lluita contra la violència de gènere tenen 
línies d’actuació i detecció de la violència psicològica?

– Quines són les actuacions de lluita contra la violència 
psicològica sobre la dona?

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

– Té la Generalitat dades dels matrimonis forzats que es 
realitzen a Catalunya? En cas afirmatiu, quin és el proce-
diment per la seva detecció?

– Quantes unions, s’han identificat com a matrimonis 
forzats, es van celebrar a Catalunya en els darrers cinc 
anys? Desglossar per anys.

– Quina és la mitjana d’edat de les persones que han con-
tret matrimoni forzats a Catalunya en els darrers cinc 
anys?

– Quina és la nacionalitat de les persones que han contret 
matrimoni forzat a Catalunya en els darrers cinc anys?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detencions diàries per 
violència de gènere
Tram. 314-07597/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12424 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 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 detencions diaries, de mitja, relacionades amb 
la violència de gènere es practiquen a Catalunya? Des-
glossar per comarques.

– Quina ha estat l’evolució d’aquestes detencions en els 
darrers cinc anys? Desglossar per anys.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC
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4) On està ubicat físicament el lloc de treball de l’asses-
sora de la Vicepresidenta en les matèries relacionades 
amb l’Aran?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

María de los Llanos de Luna Tobarra
Portaveu adjunta del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la instal·lació de l’empresa Chery a 
Catalunya
Tram. 314-07601/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12437 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– S’han mantingut les converses entre el Govern de la 
Generalitat i la companyia Chery per la seva instal·lació 
a Catalunya?

– En quin estat es troben les converses i/o negociacions 
entre el Govern i la companyia Chery?

– Té coneixement el Govern la ubicació que té prevista la 
companyia Chery per la seva implantació a Catalunya? 
La comarca de la Conca de Barberà està en les previsi-
ons de l’empresa?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

– Quin és el protocol d’actuacions davant la denúncia de 
violència psicològica sobre la dona?

– Hi ha un seguiment després de la denúncia de casos de 
violència psicològica?

– Davant l’augment del casos de violència psicològica 
sobre la dona, ha posat en marxa el Govern noves línies 
d’actuació?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació del càrrec d’assessor o as-
sessora de la Vicepresidència en les matèri-
es relacionades amb l’Aran
Tram. 314-07600/09

Formulació
María de Llanos de Luna Tobarra, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12432 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

María de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunta 
del Grup Parlamentari 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.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 21 
d’abril de 2011 (Dijous Sant) feia pública la resolució 
GRI/972/2011, de 14 d’abril, de nomenament de l’asses-
sora de la vicepresidenta del Govern en les matèries rela-
cionades amb l’Aran.

Aquest lloc de treball no figurava fins ara en la relació 
de llocs de treball de personal eventual dels diferents de-
partaments de la Generalitat.

La retribució d’aquest lloc de treball corresponen a un 
lloc de funcionària del nivell A, nivell de complement de 
destinació 30 i complement específic de 32.377,68 euros 
anuals.

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

1) En quin moment es pren la decisió de crear el càrrec 
d’assessor/ra de la Vicepresidenta en les matèries relaci-
onades amb l’Aran?

2) Quin pren la decisió de la creació d’aquest lloc de tre-
ball eventual?

3) Quins motius justifiquen la creació d’aquest lloc de 
treball?
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Com afectarà les retallades en el àmbit de la salut 
anunciades pel Govern de la Generalitat i recollit al pla 
urgent en els serveis sanitaris de les comarques de Tarra-
gona? Identificar quines actuacions es veuran afectades 
pel pla del Govern.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació de les retallades pressu-
postàries en l’àmbit de la salut als municipis 
turístics i sobre l’increment del personal sa-
nitari a l’estiu
Tram. 314-07604/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12440 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Com afectarà les retallades en salut anunciades pel 
Govern en els municipis amb una major població durant 
l’estiu? Desglossar per zones.

– Els serveis sanitaris dels municipis turístics de Cata-
lunya veuran incrementats el seu personal durant el pe-
ríode d’estiu?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la detecció de casos de legionel·losi a 
l’Hospital de Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-07602/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12438 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quines mesures s’han adoptat davant la detecció de ca-
sos de legionel·la a l’Hospital de Sant Joan de Reus?

– S’ha detectat el focus del brot de legionel·la detectat a 
l’Hospital de Sant Joan de Reus?

– Quantes persones han estat afectades per aquest brot 
de legionel·la a l’Hospital de Sant Joan de Reus? Quantes 
d’aquestes persones son pacients del centre hospitalari?

– S’han detectat casos de legionel·la en les immediacions 
de l’Hospital de Sant Joan de Reus? S’ha estès fora del 
centre?

– Els sistemes d’aire acondicionats de l’Hospital de Sant 
Joan de Reus han estat revisats? Quina és la data de l’úl-
tima revisió?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació de les retallades pressu-
postàries en l’àmbit de la salut a les comar-
ques de Tarragona
Tram. 314-07603/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12439 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la notificació als agents i organismes 
implicats de la retallada pressupostària en 
la cooperació al desenvolupament
Tram. 314-07607/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 12446 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quines actuacions ha portat a terme el Director Gene-
ral de Cooperació al Desenvolupament davant els actors 
de cooperació catalans (ONGs, Fons Català de Coopera-
ció al Desenvolupament, Universitats, Sindicats, Entitats 
Juvenils, Associacions Empresarials), organismes mul-
tilaterals i països socis del Sud per a notificar-los de la 
retallada en la dotació pressupostària?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la imatge que generarà l’incompliment 
dels compromisos internacionals en matèria 
de cooperació al desenvolupament
Tram. 314-07608/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 12447 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quina opinió li mereix al Govern de la Generalitat la 
imatge a nivell mundial que pot generar el possible in-
compliment dels compromisos internacionals en matèria 
de cooperació al desenvolupament provocat per la reta-
llada en la dotació pressupostària?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la renovació dels contractes del per-
sonal sanitari de la província de Tarragona
Tram. 314-07605/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12441 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants treballadors i professionals de la salut de la 
provincia de Tarragona es veuran afectats per la decisió 
de no renovar els seus contractes com a mesura d’estalvi? 
Desglossar per regió sanitària i àrea bàsica de salut.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la qualitat de la co-
operació al desenvolupament
Tram. 314-07606/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 12445 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Davant les notícies d’una possible retallada del 50% 
del pressupost destinat a Cooperació al Desenvolupa-
ment per part de la Generalitat de Catalunya, està el 
Govern en condicions de garantir el manteniment de la 
qualitat de la cooperació catalana?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011 

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC
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glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals per tal que li sigui resposta 
per escrit.

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

– Què pensa sobre la utilització que fa CiU del programa 
Crackòvia de TV3 com a reclam electoral al municipi 
de Valls?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre per escrit sobre la uti-
lització electoralista del programa Crackòvia 
per part de Convergència i Unió a Valls (Alt 
Camp)
Tram. 326-00001/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12449 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent a la 
directora de Televisió de Catalunya per tal que li sigui 
resposta per escrit.

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

– Què pensa sobre la utilització que fa CiU del programa 
Crackòvia de TV3 com a reclam electoral al municipi 
de Valls?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre per escrit sobre la utilització electo-
ralista del programa Crackòvia per part de 
Convergència i Unió a Valls (Alt Camp)
Tram. 315-00001/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12451 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent a la 
directora de Televisió de Catalunya per tal que li sigui 
resposta per escrit.

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

– Què pensa sobre la utilització que fa CiU del programa 
Crackòvia de TV3 com a reclam electoral al municipi 
de Valls?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre la utilitza-
ció electoralista del programa Crackòvia per 
part de Convergència i Unió a Valls (Alt Camp)
Tram. 325-00011/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12450 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
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	Resposta del Govern


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


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a la modernització tecnològica de l’Administració de Justícia i sobre el programa e-justícia.cat
	Tram. 314-01266/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a incentivar l’ús del català a les oficines judicials
	Tram. 314-01270/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implementació d’un pla d’informatització de les fases processals per a connectar els jutjats i els tribunals penals
	Tram. 314-01281/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir l’excés de treball dels jutjats de Barcelona
	Tram. 314-01282/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de prestació econòmica per infant menor de sis anys a càrrec per a les famílies nombroses i monoparentals presentades del 2007 ençà
	Tram. 314-01307/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 4 de gener de 2011
	Tram. 314-01316/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern de l’11 de gener de 2011
	Tram. 314-01317/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 18 de gener de 2011
	Tram. 314-01318/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 25 de gener de 2011
	Tram. 314-01319/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 28 de gener de 2011
	Tram. 314-01320/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern de l’1 de febrer de 2011
	Tram. 314-01321/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 8 de febrer de 2011
	Tram. 314-01322/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 15 de febrer de 2011
	Tram. 314-01323/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació dels recursos residencials per a l’atenció a infants i adolescents
	Tram. 314-01334/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estratègies d’atenció previstes per als menors no acompanyats
	Tram. 314-01339/09
	Resposta del Govern


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la Central de Resultats de la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública amb relació al sector sanitari de la província de Girona
	Tram. 314-01346/09
	Resposta del Govern


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de remodelació de l’Iinstitut Pau Vila del barri de Gràcia de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 314-01348/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’un institut a Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 314-01350/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció del centre Marta Mata de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 314-01351/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reclamacions econòmiques dels ciutadans sancionats per excés de velocitat
	Tram. 314-01357/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per al repartiment del finançament de les obres de soterrament de la línia ferroviària a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 314-01885/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels canvis relatius a la velocitat variable als accessos a Barcelona
	Tram. 314-01914/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del Pla general de seguretat de Catalunya 2008-2011 i sobre l’aprovació d’un nou Pla
	Tram. 314-01944/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a fer arribar la cobertura de telefonia mòbil a totes les poblacions de la província de Tarragona
	Tram. 314-01976/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius disponibles en els parcs de bombers del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre el 21 de febrer de 2011 arran del risc de fortes ventades
	Tram. 314-01991/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les restes arqueològiques del jaciment romà de l’ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), emmagatzemades a Astúries
	Tram. 314-05310/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’execució de l’annex d’inversions reals del pressupost de la Generalitat per al 2010
	Tram. 314-05345/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de la nova facultat de medicina de la Universitat Rovira i Virgili a Reus (Baix Camp)
	Tram. 314-05386/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del servei de pediatria del CAP Bonavista, de Tarragona
	Tram. 314-06110/09
	Resposta del Govern


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






	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 l’increment dels ajuts a les famílies amb infants en termes de prestació econòmica i temps de percepció
	Tram. 311-00508/09
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els objectius, les actuacions i els terminis per a l’establiment d’un pla local de suport a la família
	Tram. 311-00509/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a la implementació del servei d’assistent personal per a la promoció d’un projecte de vida independent per a les persones dependents
	Tram. 311-00510/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió l’impuls d’una nova llei de protecció i suport a les famílies nombroses i monoparentals
	Tram. 311-00511/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els recursos per a la informació sobre els ajuts, les prestacions i els serveis en l’àmbit familiar
	Tram. 311-00512/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions amb les administracions locals i l’Observatori Català de la Família amb relació a un pla local de suport a la família
	Tram. 311-00513/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió les actuacions per a l’increment de les competències de la Secretaria de Família
	Tram. 311-00514/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions amb relació a les funcions de l’Observatori Català de la Família
	Tram. 311-00515/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió les actuacions i els terminis per a l’elaboració d’un pla integral de suport a la família
	Tram. 311-00516/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els terminis per a la reglamentació dels ajuts per a l’adopció i la reproducció assistida
	Tram. 311-00517/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a l’elaboració d’un pla de suport a les noies adolescents embarassades
	Tram. 311-00518/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els recursos per al garantiment de l’equitat en l’accés a l’educació en el lleure fora de l’horari lectiu per a infants i joves de famílies amb dificultats
	Tram. 311-00519/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els terminis per a l’agilitació de l’obtenció dels certificats i les valoracions de les persones dependents
	Tram. 311-00520/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els terminis per al millorament de les condicions laborals del sector d’atenció a la dependència
	Tram. 311-00521/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impuls d’una nova llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques
	Tram. 311-00522/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a l’adaptació de la normativa per al compliment de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat
	Tram. 311-00523/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a l’elaboració d’un nou protocol de serveis i ajuts tècnics i tecnològics per a la promoció de l’autonomia personal
	Tram. 311-00524/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a la integració laboral de les persones amb discapacitat
	Tram. 311-00525/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a l’elaboració d’un pla de promoció de la competitivitat dels centres especials de treball
	Tram. 311-00526/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a l’elaboració d’un protocol d’actuació davant els maltractaments a persones amb discapacitat
	Tram. 311-00527/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el referent de l’Administració de la Generalitat per a garantir la participació i la planificació en l’àmbit de les persones grans
	Tram. 311-00528/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els terminis per a la posada en marxa d’un protocol d’actuació davant els maltractaments a les persones grans
	Tram. 311-00529/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a la creació d’un carnet sènior per a facilitar l’accés de les persones grans a béns, serveis i activitats de participació
	Tram. 311-00530/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a la signatura d’un pacte per la infància
	Tram. 311-00531/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions amb relació a les polítiques de prevenció mitjançant el treball amb famílies amb infants en situació de risc i de promoció de centres oberts
	Tram. 311-00532/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els terminis per a la supressió de les llistes d’espera d’infants amb mesures de protecció
	Tram. 311-00533/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a la creació de places en centres d’acollida i residencials per a infants
	Tram. 311-00534/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a l’equiparació dels ajuts a l’acolliment en família extensa amb els ajuts a l’acolliment en família externa
	Tram. 311-00535/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els terminis per a l’elaboració d’un programa de prevenció i atenció en diferents zones del territori amb un risc especial per a la infància i l’adolescència
	Tram. 311-00536/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els terminis per a la negociació d’un pla de suport al tercer sector social
	Tram. 311-00537/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió de clàusules socials en els concursos públics
	Tram. 311-00538/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a facilitar que les entitats del tercer sector social es presentin als concursos públics en igualtat de condicions que les empreses mercantils
	Tram. 311-00539/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la signatura de convenis plurianuals amb entitats del tercer sector social
	Tram. 311-00540/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques per a finalitats socials
	Tram. 311-00541/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’establiment de mesures per a la pervivència de l’acció social de les entitats del tercer sector social
	Tram. 311-00542/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de promoció del teletreball
	Tram. 311-00543/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els terminis per a l’elaboració d’un pla de promoció, suport i millora de la competitivitat dels centres de treball
	Tram. 311-00544/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els terminis per a l’elaboració d’un protocol d’actuació davant els maltractaments de persones amb discapacitat
	Tram. 311-00545/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els terminis per a l’adequació de la renda mínima d’inserció per al millorament de situacions cròniques negatives
	Tram. 311-00546/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures i els terminis per a la promoció del programa de treball protegit «Posa’t a punt» per a empreses d’inserció laboral i centres especials de treball
	Tram. 311-00547/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00548/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de l’aturada de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00549/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a la represa de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00550/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a la posada en funcionament de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00551/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la comissió de seguiment de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00552/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per a anul·lar les reunions de la comissió de seguiment de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00553/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís amb l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental) de posar en funcionament el perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
	Tram. 311-00554/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la Llei 10/2010, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, amb relació al coneixement del català
	Tram. 311-00564/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del reglament de la Llei 10/2010, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, amb relació al coneixement del català
	Tram. 311-00565/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació entre el Departament de Benestar i Família i el Departament de Cultura i Llengua catalana per a la difusió del coneixement del català entre els nouvinguts
	Tram. 311-00566/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reforçament del Consorci per a la Normalització Lingüística
	Tram. 311-00567/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la difusió dels cursos de català per a nouvinguts
	Tram. 311-00568/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a facilitar l’accés de les dones als cursos de català per a nouvinguts
	Tram. 311-00569/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les noves mesures per a fomentar el coneixement i l’ús del català entre els nouvinguts
	Tram. 311-00570/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reforçament del servei d’acolliment lingüístic
	Tram. 311-00571/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reforçament del voluntariat per la llengua
	Tram. 311-00572/09
	Anunci





	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes pressupostaris de l’aprovació del pla de racionalització normativa sobre el Departament de la Presidència
	Tram. 314-06176/09
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 54)
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació de la figura dels delegats de zona de les oficines d’atenció ciutadana del Departament de Benestar Social i Família
	Tram. 314-07530/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la preparació del II Congrés Europeu del Voluntariat
	Tram. 314-07531/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions per a inversions i obres a les seus socials d’entitats i associacions
	Tram. 314-07532/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis pluriennals amb entitats
	Tram. 314-07533/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres de construcció dels equipaments en curs acordats amb GISA
	Tram. 314-07534/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de centre cívic i d’oficina d’atenció ciutadana de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
	Tram. 314-07535/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de remodelació i ampliació del Casal de la Gent Gran d’Olot (Garrotxa)
	Tram. 314-07536/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord de govern i el calendari previst per a l’execució dels projectes de centre cívic i d’oficina d’atenció ciutadana de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
	Tram. 314-07537/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord de govern i el calendari previst per a l’execució del projecte de casal per a la gent gran d’Olot (Garrotxa)
	Tram. 314-07538/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a trobar un local alternatiu per a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Mataró (Maresme)
	Tram. 314-07539/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis entre la Direcció General de Cooperació Cultural i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) amb relació a l’equipament polivalent
	Tram. 314-07540/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis entre la Direcció General de Cooperació Cultural i l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès)amb relació al centre cívic Salut Alta i el programa «Juguem plegats»
	Tram. 314-07541/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment dels morts en accidents de trànsit el primer quadrimestre del 2011
	Tram. 314-07542/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supressió del servei d’urgències als centres d’atenció primària d’Hostalric, Breda i Anglès (Selva)
	Tram. 314-07543/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a l’augment retributiu del lloc de treball de responsable de seguiment de les relacions amb el territori
	Tram. 314-07544/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del lloguer de les oficines de l’Institut Ramon Llull
	Tram. 314-07545/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions dels tècnics de vigilància i control de les condicions de treball del 2007 al març del 2011
	Tram. 314-07546/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de tècnics de vigilància i control de les condicions de treball del 2007 al 2010 i la previsió per al 2011
	Tram. 314-07547/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de l’índex de sinistralitat laboral del 2007 ençà
	Tram. 314-07548/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de la convocatòria del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal de l’Anoia per al període 2011-2013
	Tram. 314-07549/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als ajuntaments de l’entorn de la central nuclear d’Ascó del vessament d’aigua radioactiva del 28 d’abril de 2011
	Tram. 314-07550/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’un expedient informatiu amb relació al vessament d’aigua radioactiva de la central nuclear d’Ascó del 28 d’abril de 2011
	Tram. 314-07551/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el recorregut de l’aigua contaminada vessada per la central nuclear d’Ascó el 28 d’abril de 2011
	Tram. 314-07552/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme amb relació al vessament d’aigua radioactiva de la central nuclear d’Ascó del 28 d’abril de 2011
	Tram. 314-07553/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls sanitaris als treballadors que van entrar en contacte amb l’aigua contaminada vessada per la central nuclear d’Ascó el 28 d’abril de 2011
	Tram. 314-07554/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de la nova oficina judicial
	Tram. 314-07555/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament i la implantació del sistema e-justícia.cat
	Tram. 314-07556/09
	Formulació
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics destinats a la normalització del català a les oficines judicials
	Tram. 314-07567/09
	Formulació
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	Tram. 314-07576/09
	Formulació
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