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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
legalitat del canvi d’adscripció del Centre d’Estudis d’Opinió
Tram. 314-04143/09
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reestructuració de la Direcció General de Contractació 
Pública i sobre l’adscripció de l’Oficina de Supervisió i Ava-
luació de la Contractació Pública
Tram. 314-04144/09
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
paper dels professionals de la Intervenció General en l’ela-
boració d’una auditoria externa sobre la situació econòmica 
de la Generalitat
Tram. 314-04151/09
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions del lloguer de la seu central del Departament de 
Benestar Social i Família
Tram. 314-06126/09
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost mensual del lloguer de la seu central del Departament 
de Benestar Social i Família
Tram. 314-06128/09
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
venciment del lloguer de la seu central del Departament de 
Benestar Social i Família
Tram. 314-06129/09
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
negociació d’un lloguer amb opció de compra de la seu cen-
tral del Departament de Benestar Social i Família
Tram. 314-06130/09
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels temps a la vida 
quotidiana 2008-2018
Tram. 314-06289/09
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
paper dels serveis tècnics del Pla estratègic sobre els usos i 
la gestió dels temps a la vida quotidiana 2008-2018
Tram. 314-06290/09
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost per al 2011 assignat al Pla estratègic sobre els 
usos i la gestió dels temps a la vida quotidiana 2008-2018
Tram. 314-06291/09
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures i les actuacions per al 2011 vinculades al Pla estra-
tègic sobre els usos i la gestió dels temps a la vida quotidia-
na 2008-2018
Tram. 314-06292/09
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la convocatòria de la tercera sessió del Consell Ciutadà 
d’Usos i Gestió dels Temps
Tram. 314-06293/09
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria dels consells territo rials d’usos i gestió dels 
temps
Tram. 314-06294/09
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
publicació de la memòria relativa al Pla estratègic sobre els 
usos i la gestió dels temps a la vida quotidiana 2008-2018 
corresponent al 2010
Tram. 314-06296/09
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de la campanya «Compartim el temps» en el marc del 
Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels temps a la vida 
quotidiana 2008-2018
Tram. 314-06297/09
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
influència del Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels 
temps a la vida quotidiana 2008-2018 en els consells de par-
ticipació
Tram. 314-06298/09
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mort d’un intern al Centre Penitenciari Lledoners, a Sant 
Joan de Vilatorrada (Bages)
Tram. 314-06299/09
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de jutjats socials a Barcelona
Tram. 314-06303/09
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de l’Edifici 
Octubre, de València, del 2006 ençà
Tram. 314-06304/09
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del lloguer i el manteniment de les delegacions del 
Govern, sobre el personal adscrit en data del 30 de desem-
bre de 2010 i sobre el cost salarial d’aquest personal
Tram. 314-06305/09
Resposta del Govern p. 13
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efectivitat del Decret 164/2010, de regulació dels habitat-
ges d’ús turístic
Tram. 314-07432/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
voluntat de modificar el Decret 164/2010, de regulació dels 
habitatges d’ús turístic
Tram. 314-07433/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del Decret 164/2010, de regulació dels habitat-
ges d’ús turístic
Tram. 314-07434/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’una llei estatal de turisme
Tram. 314-07435/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el posicionament davant l’elaboració d’una llei estatal de 
turisme
Tram. 314-07436/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement d’un Pla turisme litoral segle xxi de l’Estat
Tram. 314-07437/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació en l’elaboració del Pla turisme litoral segle xxi 
de l’Estat
Tram. 314-07438/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
signatura del Pla turisme litoral segle xxi de l’Estat
Tram. 314-07439/09
Resposta del Govern p. 21

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
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
preparació del II Congrés Europeu del Voluntariat
Tram. 314-07531/09
Resposta del Govern p. 22

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
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis pluriennals amb entitats
Tram. 314-07533/09
Resposta del Govern p. 22

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
Resposta del Govern p. 22

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
Resposta del Govern p. 23

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
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absència de dones a la primera trobada del Fòrum Econò-
mic Pont Aeri
Tram. 314-06324/09
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 5 d’abril de 2011
Tram. 314-06655/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vistes suspeses als jutjats i tribunals del 2008 al 
2011 per manca de personal
Tram. 314-06657/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a evitar la prescripció dels delictes pendents 
d’ésser jutjats
Tram. 314-06658/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a agilitar l’execució de les sentències
Tram. 314-06659/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Projecte de llei de mesures urgents per al millorament de 
l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques actives d’ocupació
Tram. 314-06666/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la possible invasió de competències de la Generalitat pel 
Projecte de llei de mesures urgents per al millorament de 
l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques actives d’ocupació
Tram. 314-06667/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
defensa de les competències estatutàries davant el Govern 
de l’Estat amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
per al millorament de l’ocupabilitat i la reforma de les políti-
ques actives d’ocupació
Tram. 314-06668/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació a la reforma del SOC per la futura regulació es-
tatal contemplada al Projecte de llei de mesures urgents per 
al millorament de l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques 
actives d’ocupació
Tram. 314-06669/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places de residències i centres de dia per a 
la gent gran de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-06987/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de construcció de la residència assistida per a 
gent gran del Parc Central de la Zona Sud de Sabadell
Tram. 314-07132/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament dels ajuts al centre ocupacional Pere Llonch, de 
Vilafant (Alt Empordà)
Tram. 314-07135/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
resposta a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya respecte a la proposta de personal mínim 
necessari per als òrgans judicials
Tram. 314-07139/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Decret 164/2010, de regulació dels habitatges d’ús turístic
Tram. 314-07431/09
Resposta del Govern p. 19
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents acollits a la mesura de pro-
tecció d’atenció en la família pròpia
Tram. 314-07985/09
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents en situació d’acolliment en 
família extensa
Tram. 314-07986/09
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents en situació d’acolliment en 
família aliena
Tram. 314-07987/09
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents en situació d’acolliment en 
família preadoptiva
Tram. 314-07988/09
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents ingressats en centres d’aco-
lliment
Tram. 314-07989/09
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents ingressats en un centre resi-
dencial d’acció educativa
Tram. 314-07990/09
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves ingressats en pisos assistits
Tram. 314-07991/09
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de menors estrangers acollits en centres d’aco-
lliment
Tram. 314-07992/09
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers acollits en centres residen-
cials
Tram. 314-07993/09
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de joves menors estrangers acollits en centres 
d’inserció sociolaboral
Tram. 314-07994/09
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves estrangers acollits en pisos assistits
Tram. 314-07995/09
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de nois magrebins atesos en recursos de la xarxa 
ordinària de protecció
Tram. 314-07996/09
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de noves arribades de nois estrangers sense refe-
rents familiars
Tram. 314-07997/09
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de trucades ateses per la Unitat de Detecció i Pre-
venció del Maltractament Infantil
Tram. 314-07998/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients de protecció oberts per la Unitat de 
Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil
Tram. 314-07999/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la supressió del torn de nit del centre d’atenció primària de 
l’Arboç (Baix Penedès)
Tram. 314-07887/09
Resposta del Govern p. 23

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al director general de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la 
programació d’estiu de Catalunya Ràdio
Tram. 315-00003/09
Resposta de la directora general p. 24

Pregunta a la directora general de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit so-
bre la programació de tardor de Catalunya Ràdio
Tram. 315-00005/09
Resposta de la directora general p. 25

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre 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. 311-00599/09
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la defensa de les seves competències da-
vant del Tribunal Suprem amb relació al recurs contra la 
Sentència 262 de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Tram. 311-00600/09
Anunci p. 26

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. 311-00601/09
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nomenament dels adjunts dels delegats ter-
ritorials
Tram. 311-00602/09
Anunci p. 27

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
dispositius d’atenció continuada del Departament de Salut 
que modificaran l’horari
Tram. 314-07981/09
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
dispositius d’atenció continuada del Departament de Salut 
que canviaran d’emplaçament
Tram. 314-07982/09
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
dispositius d’atenció continuada del Departament de Salut 
que seran redireccionats
Tram. 314-07983/09
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que es beneficien d’alguna 
mesura de protecció de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència
Tram. 314-07984/09
Formulació p. 28
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Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el procés de fusió de les empreses de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 312-00019/09
Anunci p. 36

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en 
comissió sobre les perspectives pel que fa a publicitat i la 
repercussió d’aquesta activitat en els pressupostos del 2011
Tram. 312-00020/09
Anunci p. 36

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre els immobles i els actius de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals susceptibles d’ésser venuts i 
la repercussió d’aquesta acció en els pressupostos del 2011
Tram. 312-00021/09
Anunci p. 37

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures per a garantir l’audiència i la quali-
tat de la programació d’estiu
Tram. 312-00022/09
Anunci p. 37

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre les declaracions del conseller d’Interior res-
pecte a la cobertura informativa per la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals dels fets de la plaça de Catalunya de 
Barcelona i del Parlament de Catalunya
Tram. 312-00023/09
Anunci p. 37

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre les novetats de la programació de Catalunya 
Ràdio per a la temporada d’estiu i tardor
Tram. 312-00024/09
Anunci p. 37

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre l’aplicació del pla d’estalvi i eficiència a Televi-
sió de Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 312-00025/09
Anunci p. 38

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre l’evolució de les previsions d’ingressos publici-
taris de les empreses de la Corporació
Tram. 312-00026/09
Anunci p. 38

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre els resultats de l’Estudi general de mitjans amb 
relació a Catalunya Ràdio
Tram. 312-00027/09
Anunci p. 38

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre l’acord d’estabilitat i les escales salarials dels 
treballadors de la Corporació
Tram. 313-00004/09
Anunci p. 39

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’arribada de les emissions de 
televisió en alta definició a tot Catalunya
Tram. 313-00005/09
Anunci p. 39

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’evolució dels ingressos per 
publicitat del primer semestre del 2011
Tram. 322-00014/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves acollits a l’Àrea de Suport a Joves Tutelats 
i Extutelats
Tram. 314-08000/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
realització de les diligències a l’Agrupació de Secretaries de 
Jutjats de Pau n. 61, d’Ulldecona i la Sénia (Montsià)
Tram. 314-08001/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els trasllats des d’Ulldecona (Montsià), cap de l’Agrupació 
de Secretaries de Jutjats de Pau n. 61, a la seu de la Sénia
Tram. 314-08002/09
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
xecs per a gasolina assignats a l’Agrupació de Secretaries 
de Jutjats de Pau n. 61, d’Ulldecona i la Sénia (Montsià)
Tram. 314-08003/09
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absència de consellers del Govern en l’acte d’homenatge a 
les víctimes de l’atemptat de Vic (Osona)
Tram. 314-08004/09
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
marxa del centre d’R+D d’Ipsen de Sant Feliu de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-08005/09
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions per a evitar la marxa del centre d’R+D d’Ipsen de 
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-08006/09
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions amb l’empresa per a evitar la marxa del centre 
d’R+D d’Ipsen de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-08007/09
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions amb els representants dels treballadors per a 
garantir els llocs de treball del centre d’R+D d’Ipsen de Sant 
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-08008/09
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sortides laborals per a les persones que poden perdre el lloc 
de treball amb la marxa del centre d’R+D d’Ipsen de Sant 
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-08009/09
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a garantir la recuperació de l’empresa Covit 
de Torelló (Osona) i la reincorporació de la plantilla després 
de l’incendi del setembre del 2010
Tram. 314-08010/09
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pròrroga de la llicència de funcionament de la central nucle-
ar d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-08011/09
Formulació p. 35

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el calendari d’aprovació del contracte progra-
ma de la Corporació i sobre els seus ingressos
Tram. 312-00018/09
Anunci p. 36
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del grup Delahoja emès durant la celebració de l’obtenció 
del títol de lliga pel F. C. Barcelona
Tram. 323-00010/09
Anunci p. 41

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya 
a respondre oralment en comissió sobre les novetats de la 
programació de Televisió de Catalunya per a la temporada 
estiu i tardor de 2011
Tram. 323-00011/09
Anunci p. 41

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre la posició del canal 
Super3 amb relació als canals temàtics infantils Clan TV i 
Disney Channel
Tram. 323-00012/09
Anunci p. 41

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya 
a respondre oralment en comissió sobre el resultat de les 
audiències dels canals de Televisió de Catalunya al juny del 
2011
Tram. 323-00013/09
Anunci p. 42

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya 
a respondre oralment en comissió sobre el posicionament 
del canal Esport3 amb relació a l’oferta restant de canals 
temàtics d’esports
Tram. 323-00014/09
Anunci p. 42

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris de selecció de tertu-
lians que s’empren a Televisió de Catalunya i a les emissores 
de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00015/09
Anunci p. 40

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’estat del procés de fusió de 
les empreses que va anunciar en la darrera compareixença 
parlamentària
Tram. 322-00016/09
Anunci p. 40

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre els criteris que ha se-
guit Televisió de Catalunya per a la cobertura de les darreres 
mobilitzacions socials
Tram. 323-00008/09
Anunci p. 40

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya 
a respondre oralment en comissió sobre l’aparició d’actes 
vandàlics o irrespectuosos amb les institucions en el repor-
tatge sobre La Crida emès el 24 de juny de 2011
Tram. 323-00009/09
Anunci p. 41

Pregunta la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre el videoclip musical 
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cobertura legal en haver fet us de l’habilitació contingu-
da en la disposició transitòria quarta del Decret 1/2001, 
de 4 de gener, de reestructuració del Departament de la 
Presidència, i per tant considera aquesta decisió d’ads-
cripció totalment ajustada al dret i, per tant, jurídica-
ment fonamentada.

No obstant això, cal recordar que la llei 13/2008 de la 
presidència de la Generalitat i del Govern, li atorga la po-
testat autoorganitzativa amb l’únic condicionant per part 
del Parlament de donar-ne compte, tal com es va produir 
en aquest cas amb la sessió informativa del Molt Hble. 
President el passat 19 de gener de 2011.

Barcelona, 11 de maig de 2011

Mercè Curull i Martinez
Cap de l’Assessoria

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reestructuració de la Direcció Ge-
neral de Contractació Pública i sobre l’ads-
cripció de l’Oficina de Supervisió i Avaluació 
de la Contractació Pública
Tram. 314-04144/09

Resposta del Govern
Reg. 13290 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-04144/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reestructuració de la Direcció General de Contractació 
Pública i sobre l’adscripció de l’Oficina de Supervisió i 
Avaluació de la Contractació Pública

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb número de tramitació: 314-04144/09, amb la 
informació facilitada per l’Oficina de Supervisió i Ava-
luació de la Contractació Pública del Departament de la 
Presidència.

Barcelona, 16 de maig de 2011

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

Annex

D’acord amb l’article 23.2 de la Llei 13/2008, de 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Go-
vern, correspon al president de la Generalitat de Catalu-
nya determinar, per decret, l’àmbit de competències dels 
departaments en què s’organitza el Govern.

En exercici de la referida competència, va ser aprovat el 
Decret 203/2011, de 18 de gener, mitjançant el qual es va 

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

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la legalitat del canvi d’adscripció del 
Centre d’Estudis d’Opinió
Tram. 314-04143/09

Resposta del Govern
Reg. 13289 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-04143/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la legalitat del canvi d’adscripció del Centre d’Estudis 
d’Opinió

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb número de tramitació: 314-04143/09, amb la 
informació facilitada per l’Assessoria Jurídica del Depar-
tament de la Presidència.

Barcelona, 16 de maig de 2011

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

Annex

L’article 1.3 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre 
d’Estudis d’Opinió, efectivament adscriu el Centre d’Es-
tudis d’Opinió al Departament d’Economia i Finances, 
ac tualment Departament d’Economia i Coneixement, 
de conformitat amb el que preveu l’article 1.2 del decret 
200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació 
i determinació de l’àmbit de competència dels departa-
ments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Això no obstant, la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesu-
res fiscals i financeres, preveu en el seu article 30, sota la 
rúbrica de «Disposicions en matèria d’organització», que 
s’habilita el Govern perquè dicti les normes d’organitza-
ció adequades per a adaptar als canvis provocats per re-
estructuracions de departaments de l’Administració de la 
Generalitat les referències que disposicions amb rang de 
llei facin a departaments o a llurs òrgans en la regulació 
de llurs organismes o òrgans col·legiats.

El Govern de la Generalitat considera compatible amb 
la previsió continguda en la Llei 6/2007, l’adscripció del 
Centre d’Estudis d’Opinió al Departament de la Presi-
dència, ja que aquesta decisió disposa de la necessària 
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D’acord amb la normativa aplicable en matèria de con-
tractació pública, la Intervenció General participa neces-
sàriament com a vocal de la mesa de contractació previs-
ta per a la resolució del concurs.

Al mateix temps, l’apartat K1. Control en l’execució del 
contracte del Quadre de característiques del contracte, 
preveu que obligatòriament ha d’haver un representant 
de la Intervenció General en l’òrgan responsable del con-
tracte.

D’altra banda, d’acord amb allò establert en el punt 3 del 
Ple de prescripcions tècniques, «qualsevol dada econò-
mica que afecti a la comptabilitat de tot el sector públic 
de la Generalitat de Catalunya, haurà de ser sol·licitada 
a la Intervenció General de la Generalitat» i així mateix 
atendrà l’equip auditor pel que fa a les dades que es consi-
derin necessàries, en el marc d’elaboració de l’auditoria.

Finalment, cal dir que aquesta auditoria és necessària 
per poder definir amb millor coneixement de causa les 
mesures econòmiques i pressupostàries que permetin as-
solir els objectius del Govern, d’acord amb els escenaris 
econòmics per als propers exercicis, així com plantejar 
les millores que puguin ser aplicades.

Barcelona, 11 de maig de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement 

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

Resposta del Govern
Reg. 14502 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06126/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions del lloguer de la seu central del Departament 
de Benestar Social i Família

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Bosch Cuenca

Amb aquest text donem resposta a les preguntes 314-
06128/09, 314-06129/09 i 314-06130/09.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que en data 18 de 
febrer de 1993 es va formalitzar un contracte d’arrenda-
ment sobre l’immoble Palau de Mar entre la Generalitat 
de Catalunya i la titular de la concessió administrativa, 
Pórtico de Mar S.A. En aquest es va pactar revisió anual 
amb clàusula d’estabilització, de manera que els imports 
de l’arrendament pels anys 1994, 1995 i 1996 van que-
dar fixats al propi contracte i a partir d’aquesta data la 
revisió de la renda es feia d’acord amb l’IPC. També es 

adequar la distribució de les competències en matèria de 
contractació pública.

Això permetrà desenvolupar i incrementar el principi 
de transparència en la contractació pública, així com 
impulsar l’eficiència i l’ús dels mitjans electrònics en la 
contractació.

D’acord amb el Decret esmentat, l’Oficina de Supervi-
sió i Avaluació de la Contractació Pública, es crea sota 
la dependència de la Secretaria del Govern, atès que té, 
entre d’altres, la funció de supervisar i coordinar les ac-
tuacions de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 
públic en matèria de contractació pública.

Barcelona, 11 de maig de 2011

Teresa M. Pitarch i Albós
Directora

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el paper dels professionals de la Inter-
venció General en l’elaboració d’una audito-
ria externa sobre la situació econòmica de la 
Generalitat
Tram. 314-04151/09

Resposta del Govern
Reg. 13056 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-04151/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el paper dels professionals de la Intervenció General en 
l’elaboració d’una auditoria externa sobre la situació eco-
nòmica de la Generalitat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

El passat 23 de març de 2011 (DOGC 5843) es va obrir el 
procés de licitació per a la realització d’una auditoria ex-
terna. Pel que fa al seu abast i objecte, aquests es troben 
en les prescripcions tècniques, consultables al web del 
Departament d’Economia i Coneixement. L’abast orgà-
nic és el de l’entitat Generalitat de Catalunya i 23 enti-
tats dependents, el pressupost no consolidat de les quals 
correspon al 93,5% del pressupost 2010 no consolidat 
de la Generalitat de Catalunya. L’objecte de la licitació 
d’acord amb els plecs serà el de: 

– Analitzar la situació economicofinancera de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

– Realitzar una identificació qualitativa del nivell de re-
conducció de despeses compromeses en el curt termini.

– Realitzar una identificació dels aspectes claus que po-
den afectar a la preparació dels pressupostos d’anys fu-
turs.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negociació d’un lloguer amb opció 
de compra de la seu central del Departa-
ment de Benestar Social i Família
Tram. 314-06130/09

Resposta del Govern
Reg. 14502 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-06126/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el Pla estratègic sobre els usos i la gestió 
dels temps a la vida quotidiana 2008-2018
Tram. 314-06289/09

Resposta del Govern
Reg. 14717 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06289/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels temps a la 
vida quotidiana 2008-2018

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Bosch Cuenca

Amb aquest text donem resposta a la pregunta 314-
06292/09.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que d’acord amb 
l’Informe de seguiment sobre la implementació del Pla 
estratègic sobre els Usos i la Gestió dels Temps 2010 ela-
borat pels Serveis Tècnics d’Impuls i Seguiment del Pla 
Estratègic d’Usos i Gestió dels Temps, segons consta a 
l’apartat Conclusions, cal destacar de manera clarament 
positiva que totes les mesures del Pla Estratègic han que-
dat implementades pels diferents Departaments i això 
fa que aquest es consideri desplegat. Les actuacions que 
s’han implementat recullen totes les mesures incloses al 
Pla Estratègic.

La línia d’actuació prioritària d’aquest Govern és poten-
ciar accions que introdueixin criteris de conciliació en 
l’àmbit laboral.

Barcelona, 22 de juny de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

va convenir que la durada d’aquest contracte, pròrrogues 
incloses, seria fins el 31 de desembre de 2007.

El 16 de gener i el 4 de juliol de l’any 2007 l’aleshores 
Departament d’Acció Social i Ciutadania va comunicar 
a Pórtico de mar S.A. la seva voluntat de prorrogar el 
termini de l’arrendament.

Així, en data 12 de febrer de 2008, la Generalitat de Ca-
talunya i la mercantil Pórtico de Mar S.A. van convenir 
que des del dia 1 de gener de 2008, el contracte d’ar-
rendament es prorrogava fins l’1 de gener de 2009, amb 
l’opció de renovació mitjançant pròrrogues anuals fins el 
5 de desembre de 2019, que són potestatives per a l’ar-
rendatari i obligatòries per a l’arrendador.

Actualment el cost mensual de la seu central del Depar-
tament de Benestar Social i Família és de 435.810,37 eu-
ros IVA inclòs.

D’altra banda, us fem avinent que no és possible nego-
ciar una opció de compra de la seu central del Departa-
ment de Benestar Social i Família ja que l’arrendador, 
Pórtico de Mar S.A. no és propietari de l’immoble, sinó 
el concessionari fins a data 6 de desembre de 2019.

Barcelona, 17 de juny de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 14502 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-06126/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 14502 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-06126/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures i les actuacions per al 
2011 vinculades al Pla estratègic sobre els 
usos i la gestió dels temps a la vida quotidia-
na 2008-2018
Tram. 314-06292/09

Resposta del Govern
Reg. 14717 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-06289/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de la tercera sessió del 
Consell Ciutadà d’Usos i Gestió dels Temps
Tram. 314-06293/09

Resposta del Govern
Reg. 14719 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06293/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la convocatòria de la tercera sessió del Consell Ciutadà 
d’Usos i Gestió dels Temps

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Bosch Cuenca

Amb aquest text donem resposta a la pregunta 314-
06294/09.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que la propera 
tardor tindrà lloc la III sessió del Consell Ciutadà d’Usos 
i Gestió dels Temps i també es convocaran els consells 
territorials.

Barcelona, 22 de juny de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria dels consells territo-
rials d’usos i gestió dels temps
Tram. 314-06294/09

Resposta del Govern
Reg. 14719 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-06293/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el paper dels serveis tècnics del Pla 
estratègic sobre els usos i la gestió dels 
temps a la vida quotidiana 2008-2018
Tram. 314-06290/09

Resposta del Govern
Reg. 14718 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06290/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el paper dels serveis tècnics del Pla estratègic sobre els 
usos i la gestió dels temps a la vida quotidiana 2008-2018

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Bosch Cuenca

Amb aquest text donem resposta a la pregunta 314-
06291/09.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que s’ha resolt 
el contracte de gestió externa dels Serveis Tècnics d’Im-
puls i Seguiment del Pla Estratègic d’Usos i Gestió dels 
Temps fins el mes de març d’enguany, amb un pressupost 
per a aquest any 2011 de 47.775 euros.

D’aquesta manera, personal tècnic de la Secretaria de la 
Família passa a desenvolupar aquesta tasca.

Barcelona, 22 de juny de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per al 2011 assignat al 
Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels 
temps a la vida quotidiana 2008-2018
Tram. 314-06291/09

Resposta del Govern
Reg. 14718 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-06290/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la influència del Pla estratègic sobre els 
usos i la gestió dels temps a la vida quotidia-
na 2008-2018 en els consells de participació
Tram. 314-06298/09

Resposta del Govern
Reg. 14722 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06298/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
influència del Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels 
temps a la vida quotidiana 2008-2018 en els consells de 
participació

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Bosch Cuenca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que la interac-
ció del Pla Estratègic d’Usos i Gestió dels Temps amb el 
Consell Nacional de Dones de Catalunya i l’Observatori 
Català de la Família està prevista en el desenvolupament 
de les reunions de treball d’aquests consells, en tant que 
hi seran abordats l’informe de seguiment sobre la imple-
mentació del Pla Estratègic sobre els Usos i la Gestió dels 
Temps i la memòria 2010 i les prioritats per a l’any en curs.

Barcelona, 22 de juny de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mort d’un intern al Centre Peniten-
ciari Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada 
(Bages)
Tram. 314-06299/09

Resposta del Govern
Reg. 14522 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06299/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mort d’un intern al Centre Penitenciari Lledoners, a Sant 
Joan de Vilatorrada (Bages)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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

L’intern Lluís Dalmau Albert patia patologies de base 
que afectaven diversos òrgans, i el 23 de març de 2011 va 
morir a causa d’una descompensació sobtada.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicació de la memòria relativa al 
Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels 
temps a la vida quotidiana 2008-2018 cor-
responent al 2010
Tram. 314-06296/09

Resposta del Govern
Reg. 14720 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06296/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
publicació de la memòria relativa al Pla estratègic sobre 
els usos i la gestió dels temps a la vida quotidiana 2008-
2018 corresponent al 2010

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Bosch Cuenca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, us informo que la memòria d’ac-
tivitats 2010 dels Serveis Tècnics d’Impuls i Seguiment 
del Pla Estratègic d’Usos i Gestió dels Temps es presen-
tarà en els diversos consells de participació involucrats.

Barcelona, 22 de juny de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de la campanya «Compartim el 
temps» en el marc del Pla estratègic sobre 
els usos i la gestió dels temps a la vida quo-
tidiana 2008-2018
Tram. 314-06297/09

Resposta del Govern
Reg. 14721 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06297/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de la campanya «Compartim el temps» en el marc 
del Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels temps a la 
vida quotidiana 2008-2018

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Bosch Cuenca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que aquesta cam-
panya i els diversos recursos que inclou segueix vigent i a 
la disposició de la ciutadania al web de la Generalitat de 
Catalunya.

Barcelona, 22 de juny de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família



5 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 103

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 12

deficiències organitzatives i de treball, adoptar les me-
sures de reforç conjuntural per reduir les litispendències, 
i també continuar amb el procés d’introducció dels nous 
mòduls informàtics i la implantació de la nova Oficina 
Judicial.

Barcelona, 20 de juny de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atorgament de subvencions per a 
l’adquisició de l’Edifici Octubre, de València, 
del 2006 ençà
Tram. 314-06304/09

Resposta del Govern
Reg. 14694 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06304/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de l’Edifi-
ci Octubre, de València, del 2006 ençà

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb número de tramitació: 314-06304/09, amb 
la informació facilitada per la Direcció de Serveis del 
Departament de la Presidència.

Barcelona, 20 de juny de 2011

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

Annex

Referent a l’adquisició de l’Edifici Octubre, situat al car-
rer Sant Ferran, 12 de València, el Govern de la Genera-
litat ha col·laborat mitjançant: 

1. El finançament de les quotes del préstec hipotecari 
s’ha fet en base als convenis següents: 

– Conveni de 8 de novembre de 2006 entre l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Depar-
tament de la Presidència, la Institució Cívica i de Pen-
sament Joan Fuster, i Acció Cultural del País Valencià. 
(anualitats 2006-2007).

– Conveni d’11 de juny de 2008, entre l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
de la Presidència, la Institució Cívica i de Pensament 
Joan Fuster, i Acció Cultural del País Valencià. (anuali-
tats 2008-2011).

L’atenció prestada al senyor Dalmau, d’acord amb les 
condicions de la seva edat i la seva salut, va ser l’adequa-
da. Els serveis mèdics van fer un seguiment exhaustiu de 
la seva evolució:

– Va rebre en el Centre penitenciari un total de 182 visi-
tes d’atenció i seguiment sanitàries.

– Va ser traslladat set vegades a centres sanitaris extra-
penitenciaris per a tractaments especialitzats d’alguna 
de les patologies que patia.

– Va ser traslladat a l’Hospital de Terrassa en sis ocasions 
i va romandre ingressat, del 23.10.2010 al 22.11.2010, i 
del 19.12.2010 al 04.03.2011, en el Pavelló Hospitalari 
Penitenciari. El 4 de març va ser donat d’alta, amb la 
prescripció de ser sotmès a consultes externes per part 
del metge de medicina interna, en el període d’un mes.

Uns dies abans de produir-se el decés, l’intern va mani-
festar als professionals del Centre Penitenciari Lledoners 
la millora del seu estat de salut i la seva satisfacció per 
l’atenció i el tracte rebuts a l’Hospital Penitenciari de 
Terrassa.

La direcció del CP Lledoners estava informada puntual-
ment i de forma detallada de l’estat de salut de l’intern i 
va actuar sempre segons les directrius dels professionals 
sanitaris.

Barcelona, 20 de juny de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de jutjats socials a Barce-
lona
Tram. 314-06303/09

Resposta del Govern
Reg. 14523 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06303/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de jutjats socials a Barcelona

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 preveu proposar al Minis-
teri de Justícia la creació de nous jutjats socials a Barce-
lona, ateses la tendència decreixent dels assumptes so-
cials i l’actual situació de restriccions pressupostàries, si 
bé continuarà fent el seguiment de la jurisdicció social.

La problemàtica d’aquesta jurisdicció no es pot solucio-
nar només amb la creació de nous òrgans, sinó que s’ha 
de mantenir l’adopció de mesures de correcció de les 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del lloguer i el manteniment de 
les delegacions del Govern, sobre el personal 
adscrit en data del 30 de desembre de 2010 i 
sobre el cost salarial d’aquest personal
Tram. 314-06305/09

Resposta del Govern
Reg. 14695 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06305/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del lloguer i el manteniment de les delegacions del 
Govern, sobre el personal adscrit en data del 30 de de-
sembre de 2010 i sobre el cost salarial d’aquest personal

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, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb número de tramitació: 314-06305/09, amb 
la informació facilitada per la Secretaria d’Afers Exte-
riors del Departament de la Presidència.

Barcelona, 20 de juny de 2011

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

Annex

Les delegacions a l’exterior representen el conjunt del 
Govern de la Generalitat en el seu àmbit territorial d’ac-
tuació respectiu i tenen com a funció principal promou-
re els interessos de Catalunya facilitant i impulsant les 
relacions de la Generalitat amb les autoritats dels paï-
sos i organitzacions internacionals en l’àrea d’influència 
de cada delegació. La representació a l’exterior és una 
pràctica generalitzada entre els governs equiparables al 
Govern de Catalunya, en un món globalitzat en què l’òp-
tim exercici de les competències no pot circumscriure’s 
a l’acció de govern dins dels límits del seu territori de 
competència.

Les delegacions a l’exterior unifiquen totes les depen-
dències administratives que la Generalitat té destacades 
a l’exterior, responent a l’objectiu de contenció de la des-
pesa i d’optimització de costos, així com de la creació de 
sinergies positives que incrementin la col·laboració entre 
les parts i la coordinació i coherència de les actuacions 
de la Generalitat en un determinat territori. Les delega-
cions a l’exterior integren, doncs, els serveis adscrits a 
ACC1Ó, l’Agència Catalana de Turisme, l’Institut Ramon 
Llull, l’Institut Català de les Indústries Culturals i el Pa-
tronat Catalunya Món en els territoris competència de 
les delegacions.

El cost del lloguer i manteniment de les delegacions del 
Govern de la Generalitat de Catalunya a l’exterior per a 
l’any 2010 s’ha sufragat a través de la partida pressupos-

2. Els imports aportats per la Generalitat durant cada 
exercici han estat els següents: 

– 2006: 535.319,00 euros.

– 2007: 742.991,00 euros.

– 2008: 805.183,00 euros.

– 2009: 805.183,00 euros.

– 2010: 745.380,00 euros.

– 2011: 693.428,52 euros.

3. Les autoritzacions prèvies del Govern per atorgar les 
subvencions han estat les següents: 

– Conveni de 8 de novembre de 2006: Acord, de 24 d’oc-
tubre de 2006, de la Comissió de Govern de Política Ins-
titucional d’autorització de l’ajut i Acord, de 24 d’octubre 
de 2006, de la Comissió de Govern d’Economia d’auto-
rització de la despesa pluriennal.

– Conveni d’11 de juny de 2008: Acord del Govern, de 8 
d’abril 2008, d’autorització de la concessió de la subven-
ció, i Acord del Govern, de 10 de juny de 2008, d’autorit-
zació de la despesa pluriennal.

4. Les condicions i requisits per a la concessió de la sub-
venció són: 

– Les establertes amb caràcter general a la normativa de 
subvencions i, més concretament, a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

– Que els beneficiaris destinin l’edifici únicament i ex-
clusiva a les activitats relacionades amb l’objectiu de 
promoure les relacions entre els territoris de parla catala-
na en els àmbits social, cultural i acadèmic, la realització 
d’activitats culturals orientades a la promoció del conei-
xement, la difusió i l’intercanvi de la cultura, la història 
i la llengua catalanes en les seves diverses modalitats i 
la seu de les entitats que ho gestionen, per un període de 
40 anys.

– Que l’import de la subvenció concedida es faci constar 
en escriptura pública i sigui objecte d’inscripció en el re-
gistre públic corresponent.

Barcelona, 20 de juny de 2011

Teresa Prohias i Ricart
Directora
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’absència de dones a la primera tro-
bada del Fòrum Econòmic Pont Aeri
Tram. 314-06324/09

Resposta del Govern
Reg. 14511 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06324/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absència de dones a la primera trobada del Fòrum Eco-
nòmic Pont Aeri

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Caterina Mieras i Barceló

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

El Leadership Shuttle o Fòrum Pont Aeri com a grup de 
diàleg, promogut, entre altres pel director del Saló Inter-
nacional de l’Automòbil de Barcelona, entre 30 empresa-
ris de les ciutats de Madrid (15) i Barcelona (15), impulsa 
i promou el debat amb líders polítics i de sectors empre-
sarials i bancaris per a l’intercanvi d’idees i l’anàlisi de 
situacions d’interès general, i pot contribuir a la proxi-
mitat i millora de les relacions entre aquestes ciutats i el 
seu teixit empresarial, atesa la diversitat de sectors que hi 
són representats.

Aquest Fòrum és una entitat privada i per tant té la plena 
llibertat per escollir els seus membres. Tot i això, el fet 
d’incorporar i fer presents els grups de dones empresàries 
o del sector bancari podrien aportar més diversitat d’expe-
riències i oferir diferents perspectives a l’entitat. En aquest 
sentit, tal i com es preveu al Pla de Govern 2011-2014 en 
l’eix «Polítiques Socials i Família», un dels objectius de 
l’àmbit 10 Polítiques de dones és: «Treballar per fer efecti-
va la igualtat d’oportunitats i una projecció i consolidació 
més gran de les dones en els llocs de presa de decisions, 
a fi d’aconseguir una societat formada per dones i homes 
que reprodueixi la realitat social».

Barcelona, 16 de juny de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

tària D/226001900/2310/0000 dels pressupostos de la 
Generalitat destinada a delegacions, oficines i missions 
exteriors.

Pel que fa al personal adscrit a les delegacions i al cost 
que comporta, cadascuna de les delegacions estava en-
capçalada per un delegat la retribució salarial del qual 
està assimilada a la de director general.

A data de 30 de desembre de 2010, la resta del personal 
adscrit a cadascuna de les delegacions era el següent: 

– Delegació del Govern a França: una persona responsa-
ble de relacions institucionals i una administrativa, amb-
dues contractades en origen.

– Delegació del Govern al Regne Unit: un tècnic supe-
rior de nivell A21 i una administrativa contractada en 
origen.

– Delegació del Govern a Alemanya: una administrativa 
contractada en origen.

Pel que fa a les delegacions del Govern als Estats Units 
d’Amèrica i a l’Argentina, no tenen altre personal adscrit 
que el delegat.

El personal adscrit a les delegacions del Govern percebia 
les retribucions previstes a la relació de llocs de treball 
corresponent. Els llocs de treball ocupats per personal 
desplaçat percebien a més les indemnitzacions per raó 
del servei o per equiparació del poder adquisitiu previs-
tes al Decret 138/2008, de 8 de juliol.

Referent a la Delegació del Govern de la Generalitat da-
vant la Unió Europea, la Direcció de Serveis ens informa 
del següent: 

1. El cost anual de lloguer la delegació del Govern de la Ge-
neralitat davant la Unió Europea l’any 2010 ha estat impu-
tat a la partida pressupostària: D/200000200/1210/0000.

2. El personal adscrit a la delegació del Govern de la Ge-
neralitat davant la Unió Europea data de 30 de desembre 
de 2010 és el següent: 

– Funcionaris: 1 A22.3 i 1 C13.

– Laborals: 9 A1, 2 B1 i 1 C1.

– Laborals contractats en origen: 1.

3. El personal adscrit a aquesta delegació percep les re-
tribucions previstes a les relacions de lloc de treball cor-
responent. A més, perceben les indemnitzacions per raó 
del servei o per equiparació del poder adquisitiu deriva-
des de la subrogació dels contractes del Patronat Català 
Pro Europa.

Barcelona, 17 de juny de 2011

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

El Consell General del Poder Judicial publica dades d’es-
tadística judicial al seu web www.poderjudicial.es, si bé 
no es fan constar dades referides a la suspensió de vistes 
als jutjats i tribunals com a conseqüència de la manca de 
personal.

Respecte a les mesures adoptades per evitar la suspensió 
de les vistes, el Departament de Justícia va comunicar al 
Tribunal Superior de Justícia i a la Secretaria de Govern 
del Tribunal Superior de Justícia, les conseqüències de 
l’aplicació del Decret 109/2011, d’11 de gener, pel qual 
s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 
mentre no siguin vigents els de 2011 i els acords de Go-
vern de 8 de febrer i 15 de març.

L’Acord del Govern de 8 de febrer de 2011 modifica les 
limitacions establertes en matèria de despeses de perso-
nal de l’article 9 del Decret 109/2011, d’11 de gener, en 
relació amb el personal al servei de l’Administració de 
justícia. Aquest Acord permet al Departament de Justí-
cia fer la reposició d’un 50% de les vacants i dels llocs de 
reforç dels cossos de metges forenses, de gestió proces-
sal i administrativa, de tramitació processal i adminis-
trativa i d’auxili judicial.

L’Acord del Govern de 15 de març de 2011 autoritza el 
Departament de Justícia a fer nomenaments de personal 
interí i contractacions temporals de personal laboral per 
substituir el 50% del personal de l’Administració de jus-
tícia que pertany als cossos de metges forenses, de gestió 
processal i administrativa, de tramitació processal i ad-
ministrativa i d’auxili judicial, i de la categoria laboral 
de tècnic especialista en patologia forense.

A partir d’aquests acords de Govern, el Departament de 
Justícia va cobrir les vacants i substitucions i va mante-
nir el personal de reforç, tenint en compte en tot moment 
les limitacions que aquests acords estableixen.

Amb posterioritat, l’Acord del Govern de 31 de maig, 
autoritza el Departament de Justícia a nomenar perso-
nal interí per cobrir 107 places vacants addicionals dels 
cossos de gestió processal i administrativa, de tramitació 
processal i administrativa i d’auxili judicial, produïdes 
per les resolucions de processos selectius estatals.

Barcelona, 20 de juny de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’assistència del secretari general de la 
Presidència a la reunió del Govern del 5 d’abril 
de 2011
Tram. 314-06655/09

Resposta del Govern
Reg. 14696 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06655/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la 
reunió del Govern del 5 d’abril de 2011

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 la pregunta 
escrita, amb número de tramitació: 314-06655/09, amb 
la informació facilitada per l’Assessoria Jurídica del De-
partament de la Presidència.

Barcelona, 20 de juny 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, 17 de juny de 2011

Mercè Curull i Martínez
Advocada en cap

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vistes suspeses als jut-
jats i tribunals del 2008 al 2011 per manca 
de personal
Tram. 314-06657/09

Resposta del Govern
Reg. 14524 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06657/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vistes suspeses als jutjats i tribunals del 2008 
al 2011 per manca de personal

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María de Llanos de Luna Tobarra
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mateix, els projectes de la Llei de mesures d’agilitació 
processal i de la Llei reguladora de l’ús de les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació en l’Administració 
de Justícia preveuen tot un conjunt de mesures proces-
sals que impliquen la supressió de tràmits innecessaris i 
l’agilitació dels tràmits processals.

Barcelona, 20 de juny de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Projecte de llei de mesures urgents 
per al millorament de l’ocupabilitat i la refor-
ma de les polítiques actives d’ocupació
Tram. 314-06666/09

Resposta del Govern
Reg. 14512 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06666/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Projecte de llei de mesures urgents per al millorament de 
l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques actives d’ocu-
pació

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 dóna resposta conjunta 
de la pregunta NT: 314-06666/09 a la 314-06669/09:

El passat 19 de febrer de 2011 es va publicar al BOE el 
Reial Decret-llei 3/2011, de 18 de febrer, de mesures ur-
gents per a la millora de l’ocupabilitat i la reforma de 
les polítiques actives d’ocupació i el 10 de març de 2011 
es va presentar al registre del Congrés dels Diputats el 
Projecte de llei amb el qual es fa la transposició d’aquest 
Reial Decret.

Aquest és fruit de la necessitat d’adaptació de les políti-
ques actives d’ocupació a la realitat del mercat de treball 
i a les característiques del territori per tal d’augmen-
tar-ne la seva eficàcia en la millora de la ocupabilitat i 
les possibilitats d’inserció de les persones desocupades, 
especialment joves i persones aturades de llarga durada. 
També per respondre millor a les necessitats de les em-
preses per a cobrir les seves ofertes de treball i si tuar els 
serveis públics d’ocupació (SPO) entre els millors instru-
ments per a la gestió del capital humà en el nou model 
econòmic. És evident que el procés de destrucció d’ocu-
pació en l’economia espanyola com a conseqüència de la 
crisi ha suposat una major limitació a l’efectivitat de les 
actuals polítiques actives d’ocupació i la necessitat d’una 
revisió en profunditat d’aquestes.

L’esmentat Reial Decret-llei no envaeix les competències 
de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de les políti-

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a evitar la prescripció 
dels delictes pendents d’ésser jutjats
Tram. 314-06658/09

Resposta del Govern
Reg. 14525 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06658/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a evitar la prescripció dels delictes pendents 
d’ésser jutjats

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María de Llanos de Luna Tobarra

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

Les mesures per a evitar la prescripció dels delictes que 
han de ser jutjats correspon adoptar-les als òrgans judi-
cials penals.

Barcelona, 20 de juny de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a agilitar l’execució de 
les sentències
Tram. 314-06659/09

Resposta del Govern
Reg. 14526 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06659/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a agilitar l’execució de les sentències

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María de Llanos de Luna Tobarra

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

El Departament de Justícia està duent a terme les activi-
tats necessàries per a la implantació de la nova Oficina 
Judicial, i això comportarà l’agilització de l’execució de 
sentències com a conseqüència de la posada en marxa 
dels serveis comuns d’execució.

L’Avantprojecte de llei orgànica pel qual es modifica la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, 
crearà els tribunals d’instància i facilitarà l’establiment 
de criteris judicials comuns mitjançant una nova estruc-
tura judicial basada en l’organització col·legiada. Així 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possible invasió de competències 
de la Generalitat pel Projecte de llei de me-
sures urgents per al millorament de l’ocupa-
bilitat i la reforma de les polítiques actives 
d’ocupació
Tram. 314-06667/09

Resposta del Govern
Reg. 14512 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-06666/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la defensa de les competències esta-
tutàries davant el Govern de l’Estat amb re-
lació al Projecte de llei de mesures urgents 
per al millorament de l’ocupabilitat i la refor-
ma de les polítiques actives d’ocupació
Tram. 314-06668/09

Resposta del Govern
Reg. 14512 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-06666/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació a la reforma del SOC per la 
futura regulació estatal contemplada al Pro-
jecte de llei de mesures urgents per al millo-
rament de l’ocupabilitat i la reforma de les 
polítiques actives d’ocupació
Tram. 314-06669/09

Resposta del Govern
Reg. 14512 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-06666/09.

ques actives d’ocupació. De fet, les comunitats autòno-
mes, en l’exercici de les seves competències d’execució 
de les polítiques actives d’ocupació (PAO), podran ela-
borar els seus propis Plans de Política d’Ocupació i en 
coherència amb les orientacions i els objectius de la Es-
tratègia Espanyola de l’Ocupació.

La valoració del Servei d’Ocupació de Catalunya de l’es-
mentat Reial Decret-llei és positiva, donat que es tenen 
en compte elements com:

– Reconeix la dimensió local i territorial de la política 
d’ocupació i específicament s’estableix que les EELL po-
dran participar en el procés de concertació territorial de 
les polítiques actives d’ocupació en els òrgans de partici-
pació institucionals autonòmics.

– S’estableix com una finalitat del Sistema Nacional 
d’Ocupació, enfortir els SPO i afavorir la col·laboració 
públic-privada tant en la intermediació com en el desen-
volupament de les polítiques actives d’ocupació.

– Establiment d’un catàleg de serveis bàsics dirigit a les 
persones desocupades, a les persones ocupades i a les em-
preses, comú per a tots els SPO, sense perjudici que cada 
SPO pugui establir la seva pròpia Carta de Serveis.

– Establiment d’un model d’atenció personalitzada que 
es configura com un dret a participar, si procedeix, en un 
itinerari individual i personalitzat d’ocupació.

– En relació a la regulació dels col·lectius prioritaris es 
fa constar que els SPO adoptaran programes específics 
per fomentar l’ocupabilitat de les persones amb especials 
dificultats d’integració en el mercat de treball.

– S’identifiquen els diferents àmbits de polítiques actives 
(nou redactat de l’article 25) que les comunitats autòno-
mes hauran de cobrir amb actuacions i mesures, aques-
tes s’establiran tenint en compte la realitat del mercat de 
treball i les necessitats i circumstàncies especifiques del 
seu territori.

– Es recull expressament, per primera vegada, que per 
la realització de les accions i mesures d’orientació pro-
fessional, ocupació, formació professional per l’ocupa-
ció, foment de la contractació, promoció de l’activitat 
econòmica, projectes integrats, etc. es podran utilitzar 
qualsevol forma jurídica ajustada a dret (subvencions pú-
bliques, contractació administrativa, subscripció de con-
venis, gestió directa, etc.), superant l’actual limitació de 
la gestió de les PAO a convocatòries d’ajuts.

– Es refereix explícitament com àmbit de les PAO la 
promoció del desenvolupament i de l’activitat econòmi-
ca territorial, fent menció a la necessitat de dinamitzar i 
impulsar el desenvolupament econòmic local.

Per tant, la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya 
segueix amb la mateixa planificació i línia exposada pel 
conseller d’Empresa i Ocupació, donat que els elements 
que recull l’esmentat RD-Llei, no suposen cap limitació i, 
a més, són coincidents a grans trets amb el camí ja disse-
nyat pel Departament d’Empresa i Ocupació prèviament.

Barcelona, 16 de juny de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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les obres de construcció de la residència i centre de dia 
per a gent gran «Parc Central» de Sabadell.

Barcelona, 22 de juny de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament dels ajuts al centre ocu-
pacional Pere Llonch, de Vilafant (Alt Em-
pordà)
Tram. 314-07135/09

Resposta del Govern
Reg. 14725 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07135/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament dels ajuts al centre ocupacional Pere Llonch, 
de Vilafant (Alt Empordà)

Grup Parlamentari: SP SI

Proponents: Antoni Strubell i Trueta

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que la tramita-
ció de la subvenció d’aquest recurs resta condicionada a 
la publicació de la convocatòria de subvencions a entitats 
que cada any convoca el Departament de Benestar So-
cial i Família. Enguany aquesta s’ha publicat al DOGC 
del dia 12 de maig de 2011, Resolució BSF/1151/2011, 
de 12 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la 
concessió de subvencions del Departament de Benestar 
Social i Família per a entitats en l’exercici 2011.

Els Serveis Territorials de Girona del Departament de 
Benestar Social i Família ja s’han posat en contacte amb 
l’entitat MIFAS amb la finalitat de resoldre la seva sol-
licitud.

Barcelona, 22 de juny de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 14723 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-06987/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residències i centres de dia per a la 
gent gran de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, al municipi de Palau-solità 
i Plegamans hi ha dos centres, els quals són de titularitat 
privada.

La Residència i centre de dia Palau disposa d’un total 
de 166 places de residència registrades, de les quals 126 
estan en règim de concert. També compta amb 45 places 
de centre de dia de les quals 20 estan en règim de col-
laboració.

La Residència 3a edat i centre de dia Palau disposa d’un 
total de 18 places de residència i 7 places de centre de 
dia, totes en règim privat.

Barcelona, 22 de juny de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 14724 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07132/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de construcció de la residència assistida per a 
gent gran del Parc Central de la Zona Sud de Sabadell

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laia Ortiz Castellví

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que en aquests 
moments no és possible fer una previsió de calendari de 



5 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 103

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 19

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

Resposta del Govern
Reg. 14763 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07431/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Decret 164/2010, de regulació dels habitatges d’ús tu-
rístic

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, es dóna resposta conjunta a 
les preguntes amb número de tram. de la 314-07431/09 a 
la 314-07434/09:

El Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels 
habitatges d’ús turístic ha suposat un primer intent de cla-
rificació de la oferta del que fins llavors es coneixia ge-
nèricament com apartaments turístics i que, en realitat, 
comprenia dues tipologies d’empresa i dues formes de co-
mercialització diferent, l’una en establiments d’allotjament 
turístic amb serveis hotelers pròpiament dits, els edificis i 
conjunts, i l’altra en habitatges particulars sense vocació de 
prestació de serveis hotelers.

Aquest decret ha començat a clarificar l’oferta però en 
aquests moments està en estudi.

Barcelona, 21 de juny de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’efectivitat del Decret 164/2010, de 
regulació dels habitatges d’ús turístic
Tram. 314-07432/09

Resposta del Govern
Reg. 14763 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07431/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la resposta a la Sala de Govern del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya res-
pecte a la proposta de personal mínim ne-
cessari per als òrgans judicials
Tram. 314-07139/09

Resposta del Govern
Reg. 14527 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07139/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la resposta a la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya respecte a la proposta de personal 
mínim necessari per als òrgans judicials

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’Acord 94/11, de la Sala de Govern del Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya, estableix els criteris mínims 
de cobertura de la plantilla orgànica que el Departament 
de Justícia hauria de garantir respecte a les diferents ti-
pologies d’unitats judicials existents a Catalunya.

La secretària de Relacions amb l’Administració de Jus-
tícia, mitjançant escrit de 3 de març de 2011, va infor-
mar el TSJC de la situació de la cobertura de vacants, 
tenint en compte les variables i els criteris continguts en 
l’esmentat Acord. L’anàlisi es va fer quan es trobava en 
vigor l’Acord de Govern, de 8 de febrer de 2011, pel qual 
es modifiquen les limitacions establertes en matèria de 
despeses de personal de l’article 9 del Decret 109/2011, 
d’11 de gener. I es va concloure que en la majoria de par-
tits judicials es complien els criteris mínims establerts 
en l’Acord 94/11 de la Sala de Govern del Tribunal Su-
perior de Justícia.

Posteriorment, l’Acord de Govern, de 15 de març de 2011, 
va permetre ampliar la cobertura del 50% de substitu cions 
per baixa per malaltia, permisos i llicències. En con-
seqüència, en data 17 de març es va fer una nova anàlisi 
que va concloure que es complien els criteris de la Sala de 
Govern del TSJC en un 93,5% dels òrgans judicials.

Mitjançant escrit d’11 d’abril de 2011, la secretària de 
Relacions amb l’Administració de Justícia donava res-
posta a un nou escrit, de 23 de març, del Tribunal Su-
perior de Justícia. Es feia constar que s’havien fet 158 
nomenaments d’interins per cobrir vacants i 151 nome-
naments de personal interí per cobrir substitucions, i 
que, a mesura que finalitzessin les incidències que ha-
vien motivat els nomenaments de substitució, es podrien 
atendre noves peticions, dins dels límits establerts per 
l’Acord de Govern.

Barcelona, 20 de juny de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia



5 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 103

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 20

ment aquesta atribució de competències en l’àmbit del 
turisme.

Barcelona, 21 de juny de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 14764 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07435/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 14765 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07437/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement d’un Pla turisme litoral segle xxi de l’Estat

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:

El Govern coneix un document amb el nom del Plan Tu-
rismo Litoral Siglo xxi.

Exactament el nom en castellà és: Propuesta de Bases 
preliminares para abordar un Plan de revalorización de 
los destinos del litoral mediterráneo, Baleares y Cana-
rias - Plan Turismo Litoral Siglo xxi. Va ser tramés per 
Turespaña al departament el dia 2 de desembre de 2010, 
abans de la constitució de l’actual Govern.

Barcelona, 21 de juny de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la voluntat de modificar el Decret 
164/2010, de regulació dels habitatges d’ús 
turístic
Tram. 314-07433/09

Resposta del Govern
Reg. 14763 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07431/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 14763 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07431/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’elaboració d’una llei estatal de turisme
Tram. 314-07435/09

Resposta del Govern
Reg. 14764 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07435/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’una llei estatal de turisme

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, es dóna resposta conjunta 
de les iniciatives amb número de tram. 314-07435/09 i 
314-07436/09:

Es desconeixen iniciatives de l’Administració central de 
l’Estat tendents a elaborar normatives d’abast general re-
latives a matèries turístiques.

En qualsevol cas, les competències en matèria de turis-
me corresponen a la Generalitat de Catalunya amb ca-
ràcter exclusiu, d’acord amb l’article 171 de l’Estatut. El 
Govern vetllarà per tal que l’Estat respecti en tot mo-
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turístic, dels nous reptes de la competitivitat i de la glo-
balització i de la necessitat de promoure un nou model 
de gestió del turisme de litoral.

Els objectius que persegueix aquest esborrany de docu-
ment és avançar cap a un nou model de desenvolupament 
turístic del segle xxi, la cerca d’un compromís decidit 
per part de totes les administracions, l’impuls d’una es-
tratègia de revalorització de destinacions turístiques ma-
dures, implantar un nou model de gestió del turisme i 
desenvolupar un pla de comunicació.

No hi ha mesures concretes i no s’ha concretat cap dota-
ció pressupostària.

Barcelona, 21 de juny de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 14726 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07530/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recuperació de la figura dels delegats de zona de les ofi-
cines d’atenció ciutadana del Departament de Benestar 
Social i Família

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 és volun-
tat del Departament de Benestar Social i Família donar 
compliment a la normativa vigent, decret 338/95, de 28 
de desembre, de regulació de la Xarxa d’Oficines de 
Benestar Social que d’acord amb l’article 2 regula les 
seves funcions.

Així doncs, aquestes declaracions signifiquen la volun-
tat que les Oficines de Benestar Social i Família siguin, 
a més de registres de documentació administrativa, un 
punt d’informació real per a la ciutadania i una eina de 
suport i reforç a la vida associativa dels barris i pobla-
cions on es troben ubicades.

Barcelona, 22 de juny de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 14766 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07438/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació en l’elaboració del Pla turisme litoral segle 
xxi de l’Estat

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:

No, el Govern actual no hi ha participat.

La proposta de treball va arribar de Turespaña el 3 de 
desembre de 2010 i des de la data no ha participat en cap 
reunió.

Barcelona, 21 de juny de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la signatura del Pla turisme litoral se-
gle xxi de l’Estat
Tram. 314-07439/09

Resposta del Govern
Reg. 14767 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07439/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
signatura del Pla turisme litoral segle xxi de l’Estat

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:

El Conseller ha donat el seu vist-i-plau a efectes d’apro-
vació pel Consejo Español de Turismo del document 
presentat amb el nom de Plan Turismo Litoral Siglo 
xxi - Propuesta de Bases preliminares para abordar un 
Plan de revalorización de los destinos del litoral medi-
terráneo, Baleares y Canarias.

El document esmentat és més un document d’anàlisi del 
sector del turisme, en el qual s’assenyala la importància 
del turisme com a sector estratègic, del canvi del model 
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(1.203.000 euros) de les subvencions atorgades el 2010 i 
que encara restaven pendents de pagament.

Barcelona, 22 de juny de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 14729 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07533/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis pluriennals amb entitats

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 voluntat 
d’aquest Govern i del Departament de Benestar Social i 
Família és afavorir la signatura de convenis pluriennals 
per donar més estabilitat i liquiditat a les entitats del ter-
cer sector.

Barcelona, 22 de juny de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 14730 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07534/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de les obres de construcció dels equipaments 
en curs acordats amb GISA

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que en aquests 
moments i per motius pressupostaris no es pot concretar 

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

Resposta del Govern
Reg. 14727 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07531/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
preparació del II Congrés Europeu del Voluntariat

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 el Departa-
ment de Benestar Social i Família, conjuntament amb 
les entitats del sector, organitzarà el II Congrés Europeu 
del Voluntariat durant la segona setmana del mes de no-
vembre de 2011.

Des de fa dos mesos s’està treballant amb les entitats que 
formen part del Consell de l’Associacionisme i Volunta-
riat de Catalunya per definir els assumptes a tractar du-
rant aquest esdeveniment.

Barcelona, 22 de juny de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 14728 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07532/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions per a inversions i obres a les seus socials 
d’entitats i associacions

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 aquest any 
2011 no es preveu que es convoquin els Ajuts per a obres 
i/o inversions, a entitats privades sense ànim de lucre i/o 
a ens locals de Catalunya, per a equipaments cívics des-
tinats a fomentar i divulgar el civisme. El que sí es farà 
aquest any 2011 serà pagar el 100% de la convocatòria 
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Proponents: Rafael Luna Vivas

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

El pla urgent de mesures per a la sostenibilitat dels sis-
tema sanitari, afecta a diferents àmbits del sistema com 
l’aprimament de les estructures administratives, les me-
sures de reducció de la despesa en farmàcia i la millora 
de l’eficiència dels serveis de salut.

L’Acord de Govern de 12 d’abril, a més, garanteix al 
100% els serveis del triangle format pels eixos de l’aten-
ció urgent, l’atenció a les malalties greus i l’atenció pri-
mària. Aquest Acord de Govern garanteix que tothom 
tindrà accés a l’atenció adequada i amb la mateixa quali-
tat de sempre, ja que es vetllarà especialment:

– L’atenció urgent, tant a l’hospital com a l’atenció pri-
mària.

– Els programes de diagnòstic ràpid.

– Una gestió de les llistes d’espera amb criteris clínics 
(urgència i gravetat).

– Una dotació de personal suficient i adequada a les ne-
cessitats assistencials.

– Una dotació de llits d’ingrés hospitalari suficient i ade-
quada, que es complementa amb alternatives a l’hospita-
lització convencional (hospitals de dia, hospitalització a 
domicili i cirurgia major ambulatòria) que eviten l’ingrés 
sense posar en qüestió la qualitat de l’assistència.

Barcelona, 20 de juny de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió del torn de nit del centre 
d’atenció primària de l’Arboç (Baix Penedès)
Tram. 314-07887/09

Resposta del Govern
Reg. 14768 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07887/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió del torn de nit del centre d’atenció primària de 
l’Arboç (Baix Penedès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

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

Els diferents dispositius del model d’atenció a les urgèn-
cies, tant de les que s’atenen en els dispositius de l’aten-
ció primària com en els de l’atenció hospitalària, s’han 
d’adaptar a la nova realitat assistencial i tecnològica, per 

el calendari de les obres incloses en l’acord de govern 
amb GISA el 16 de desembre de 2009.

Barcelona, 22 de juny de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 14731 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07591/09

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us fem saber que no podem 
proporcionar una dada real a aquesta pregunta atès que 
moltes de les persones emigrades no s’inscriuen al Padró 
d’habitants residents a l’estranger i que, en cas que ho 
fessin, aquest no recull les dades sobre la situació ocupa-
cional d’aquestes persones.

Barcelona, 22 de juny de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 14513 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07603/09

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP PPC
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1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre per escrit sobre la programació d’es-
tiu de Catalunya Ràdio
Tram. 315-00003/09

Resposta de la directora general
Reg. 14589 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment al que disposa l’article 173 i, per 
remissió, el 144 del Reglament del Parlament sobre pre-
guntes amb resposta per escrit i, en concret, en resposta 
a la pregunta escrita núm. 315-00003/09 presentada pel 
diputat Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari So-
cialista, sobre: 

Quina previsió té Catalunya Ràdio respecte a la progra-
mació d’estiu?

Resposta

L’objectiu de Catalunya Ràdio per a aquest estiu és ofe-
rir una programació que, mantenint els criteris de ser-
vei públic, combini el que és important amb el que és 
interessant per mantenir l’atenció i la bona valoració de 
l’audiència a partir de dos eixos: l’actualitat i l’entrete-
niment. Els grans programes magazín, els informatius i 
els butlletins horaris estaran atents a tot el que passi per 
poder oferir el millor tractament possible de l’actualitat 
amb tots els seus vessants. I al seu costat, els programes 
temàtics que garanteixen un entreteniment de qualitat.

La programació d’estiu pròpiament dita començarà el 18 
de juliol i s’acabarà el 4 de setembre.

La graella d’aquest estiu de Catalunya Ràdio ha previst 
mantenir les grans franges de la programació convencio-
nal i els formats habituals. Aquests són els grans maga-
zins de matí i tarda, els informatius de migdia i vespre, 
els butlletins horaris i els esports. L’estiu serveix també 
per oferir noves propostes, ampliar l’oferta musical i do-
nar oportunitats a professionals emergents, que poden 
tenir continuïtat en programacions posteriors. La inte-
ractuació amb l’audiència continuarà present a la progra-
mació a través de les xarxes socials i del servei d’atenció.

L’ajustament pressupostari ha incidit en la configuració 
de la programació, que tindrà un cost sensiblement in-
ferior al de temporades anteriors. Treballar amb criteris 
d’eficiència ha de permetre mantenir el nivell de qualitat 
i competitivitat de l’emissora. Una de les mesures d’es-
talvi més importants és la reducció dràstica de les con-
tractacions externes.

tal de ser més eficients i més eficaços amb les demandes 
de l’atenció sanitària urgent.

Aquest canvi de model ve donat pels fets següents:

– La coordinació de les demandes d’atenció urgent des 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 112, el qual 
permet l’assignació del millor recurs sanitari en funció 
de la patologia i estat del pacient.

– L’extensa xarxa d’ambulàncies del SEM, de suport vi-
tal bàsic i de suport vital avançat, desplegades al territori 
que permeten una atenció in situ, i el ràpid trasllat del 
pacient a un centre hospitalari en cas que sigui necessari.

Per tant, tenint en compte que actualment els centres 
d’a tenció primària tenen molt poca capacitat de resolu-
ció en l’atenció a les urgències durant la franja horària 
nocturna, es proposa la creació dels Serveis d’Atenció a 
l’Urgència i Emergència (SUE), els quals tindran les se-
güents característiques:

– Centralització de les demandes d’atenció mitjançant el 
Centre Coordinador 061.

– Triatge de la demanda per assignar el recurs necessari, 
en funció de la patologia i la gravetat del pacient.

– Varietat de recursos a mobilitzar: ambulància de su-
port vital avançat, ambulància de suport vital bàsic, as-
sistència a domicili per part del metge, trasllat del pa-
cient a un centre hospitalari una vegada estabilitzat...

– Vehicles d’atenció domiciliària amb un conductor que 
acompanyarà el facultatiu, sistema de localització i ges-
tió ràpida de l’assistència a domicili.

– Isòcrona de desplaçament, en un màxim de 30 minuts.

– Horari de funcionament de 21 hores a 8 del matí tots 
els dies de l’any.

– Professionals sanitaris formats específicament en aten-
ció a les urgències.

– Sistema de gestió que permet el monitoratge i l’avalua-
ció del servei, i el trasllat d’aquesta informació a la seva 
Àrea Bàsica de Salut.

El CAP l’Arboç (Àrea Bàsica de Salut Baix Penedès Inte-
rior) finalitzarà l’atenció de visites programades i d’aten-
ció continuada a les 21 hores dels dies laborables, caps 
de setmana i festius. Per tant, el SUE de l’Hospital del 
Vendrell serà el dispositiu que donarà cobertura a totes 
les urgències de l’ABS Baix Penedès Interior, i entrarà 
en funcionament una vegada estiguin coordinats tots els 
agents del territori implicats en aquest model.

Barcelona, 23 de juny de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Resposta

Catalunya Ràdio està planificant la temporada 2010-2011 
a partir dels bons resultats dels dos últims anys, que situ-
en l’emissora en posició de ràdio majoritària i de referèn-
cia tant en l’aspecte quantitatiu com qualitatiu. Segons el 
Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, Catalunya Rà-
dio és l’emissora líder del país i segons l’Estudi General 
de Mitjans (EGM), la segona més escoltada. Pel que fa 
als indicadors qualitatius, el Baròmetre situa Catalunya 
Ràdio com l’emissora més creïble i la que ofereix la mi-
llor informació de proximitat, mentre que el CAC, en el 
seu informe anual, diu que Catalunya Ràdio és l’emisso-
ra preferida dels oients, la més imparcial, la que informa 
millor, la que té la millor programació esportiva, la que 
tracta de manera més adequada la diversitat cultural i la 
que té la millor programació en el seu conjunt. Aquestes 
valoracions són sobretot importants per mesurar en ni-
vell de compliment del servei públic de Catalunya Ràdio.

Les previsions per a la tardor són el manteniment de 
l’es tructura actual de la programació, que és l’habitual 
a la ràdio generalista. En el cas de Catalunya Ràdio els 
principals eixos de la programació són el tractament de 
l’actualitat en totes les seves vessants i l’entreteniment 
de qualitat. Els magazins de matí, tarda i matí del cap de 
setmana, així com la programació informativa i espor-
tiva i les grans transmissions de dissabtes i diumenges, 
ocupen les franges horàries de més seguiment. En aquest 
àmbit, el principal objectiu i repte per a la temporada 
2011-2012 és consolidar la posició dels programes líders 
i millorar la resta sense alterar els principis de progra-
mació de l’emissora recollits en la missió, visió i valors 
de la CCMA, i en el llibre d’estil. En aquest sentit, a més 
dels programes adreçats a les grans audiències, Catalu-
nya Ràdio té previst mantenir programes especialitzats 
com els relacionats amb la solidaritat, la cultura popular, 
la memòria històrica, l’oci i la nova cultura digital, el ci-
nema, etcètera.

Un altre aspecte a potenciar és el consum de Catalunya 
Ràdio per internet i el posicionament de la ràdio en l’àm-
bit de les aplicacions per a la telefonia mòbil d’última 
generació. Aquest consum, que no para de créixer, té una 
altra via de comunicació amb la utilització de les xar-
xes socials com a forma massiva d’interactuació entre els 
oients i els programes.

Com a previsions o objectius per a la pròxima tempora-
da, cal destacar finalment, que l’aplicació del pla d’es-
talvi no pot anar en detriment de la qualitat, del com-
pliment del servei públic de Catalunya Ràdio i la resta 
d’emissores del grup i de l’enfortiment de les línies de 
treball conjunt amb TV3 per augmentar les sinergies i 
millorar l’eficiència.

Barcelona, 20 de juny de 2011

Ramon Mateu i Llevadot

Pel que fa als programes habituals, es mantenen els tres 
grans magazins de matí, tarda i caps de setmana, que 
adaptaran els seus continguts a les característiques de la 
temporada estival i que incorporaran noves veus i noves 
seccions. Els informatius, els butlletins horaris i l’espor-
tiu El club de la mitjanit hi seran presents a les hores 
habituals, encara que en alguns casos, com és habitual, 
redueixen la durada.

La programació incorpora novetats com un concurs als 
migdies, un espai diari d’entrevistes al vespre, o un pro-
grama de participació a les nits. Altres propostes d’estiu 
són un programa musical als vespres, o la tertúlia de so-
bretaula...

La programació del cap de setmana manté el magazín 
dels matins El suplement i redueix l’oferta esportiva fins 
al començament de les competicions de la temporada 
2011-2012. Aquesta franja l’ocuparan un espai setma-
nal amb l’actualitat castellera, així com altres progra-
mes de diferents gèneres, com el musical, els viatges i 
el del coneixement. Es manté també Generació digital, 
que tindrà presència les tardes de dissabte i diumenge 
per fixar-se en l’entreteniment, l’oci i la cultura digital 
en general.

Altres propostes per a l’estiu consisteixen en la recupera-
ció d’una selecció de programes ja emesos durant la tem-
porada, que pel seu interès es tornen a difondre. Aquest 
és el cas del programa de creixement personal L’ofici de 
viure, o el d’història, En guàrdia!.

En definitiva, la programació de Catalunya Ràdio de 
l’estiu pretén mantenir la continuïtat i la coherència amb 
la resta de la temporada, a la vegada que s’adapta durant 
set setmanes a la característiques de l’estació.

Barcelona, 20 de juny de 2011

Ramon Mateu i Llevadot

Pregunta a la directora general de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre la programació 
de tardor de Catalunya Ràdio
Tram. 315-00005/09

Resposta de la directora general
Reg. 14588 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment al que disposa l’article 173 i, per 
remissió, el 144 del Reglament del Parlament sobre pre-
guntes amb resposta per escrit i, en concret, en resposta 
a la pregunta escrita núm. 315-00005/09 presentada pel 
diputat Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari So-
cialista, sobre: 

Quina previsió té Catalunya Ràdio respecte a la progra-
mació de la propera tardor, quins canvis estan previstos i 
quines novetats ens poden explicar?
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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 Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya
Tram. 311-00600/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12417 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 28.06.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 
Govern per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– 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. 311-00601/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12418 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 28.06.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 
Govern per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els 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. 311-00599/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 12416 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 28.06.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 
Govern per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– 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 
limitar la seva actuació en una matèria en la qual té ple-
nes competències?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC
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144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 15 de juny el Departament de Salut va presen-
tar les línies per a la reordenació dels serveis terciaris 
o d’alta especialització i l’atenció urgent, que es durà a 
terme el 2010-2012.

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

– Relació de cadascun dels 73 dispositius d’atenció con-
tinuada (CUAP/PAC/CAC) que faran modificació ho-
rària al 2011 i les condicions i recursos en què queden 
cadascun d’ells.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els dispositius d’atenció continua-
da del Departament de Salut que canviaran 
d’emplaçament
Tram. 314-07982/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 14595 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

El passat 15 de juny el Departament de Salut va presen-
tar les línies per a la reordenació dels serveis terciaris 
o d’alta especialització i l’atenció urgent, que es durà a 
terme el 2010-2012.

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

– Relació de cadascun dels 24 dispositius d’atenció con-
tinuada (CUAP/PAC/CAC) que faran canvi de presència 
física i local al 2011 i les condicions i recursos en què 
queden cadascun d’ells.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

– 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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nomenament dels adjunts 
dels delegats territorials
Tram. 311-00602/09

Anunci
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12448 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 28.06.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb els 
nomenaments dels adjunts als delegats territorials del 
Govern de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els dispositius d’atenció continuada 
del Departament de Salut que modificaran 
l’horari
Tram. 314-07981/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 14594 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
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– Quants infants i adolescents es troben amb mesura de 
protecció de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (DGAIA), amb data 1 de juliol?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents aco-
llits a la mesura de protecció d’atenció en la 
família pròpia
Tram. 314-07985/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14603 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre protecció 
d’atenció en la família pròpia, per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Quants infants i adolescents estan amb mesura de pro-
tecció d’atenció en la família pròpia, amb data 1 de ju-
liol?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents en 
situació d’acolliment en família extensa
Tram. 314-07986/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14604 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre acolli-
ment en família extensa, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els dispositius d’atenció continuada 
del Departament de Salut que seran redi-
reccionats
Tram. 314-07983/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 14596 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

El passat 15 de juny el Departament de Salut va presen-
tar les línies per a la reordenació dels serveis terciaris 
o d’alta especialització i l’atenció urgent, que es durà a 
terme el 2010-2012.

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

– Relació de cadascun dels 17 dispositius d’atenció con-
tinuada (CUAP/PAC/CAC) que faran redireccionament 
a altres dispositius al 2011 i les condicions i recursos en 
què queden cadascun d’ells.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents que 
es beneficien d’alguna mesura de protecció 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència
Tram. 314-07984/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 14602 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre la Direc-
ció General d’Atenció a la Infància i Adolescència, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants infants i adolescents estan en acolliment en fa-
mília preadoptiva, amb data 1 de juliol?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents in-
gressats en centres d’acolliment
Tram. 314-07989/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14607 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre centres 
d’acolliment, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quants infants i adolescents estan ingressats en centres 
d’acolliment, amb data 1 de juliol?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents in-
gressats en un centre residencial d’acció 
educativa
Tram. 314-07990/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14608 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre centres 

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

– Quants infants i adolescents estan en acolliment en fa-
mília extensa, amb data 1 de juliol?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents en 
situació d’acolliment en família aliena
Tram. 314-07987/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14605 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre aco-
lliment en família aliena, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Quants infants i adolescents estan en acolliment en fa-
mília aliena, amb data 1 de juliol?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents en 
situació d’acolliment en família preadoptiva
Tram. 314-07988/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14606 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre acolli-
ment en família preadoptiva, per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.
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el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre centres 
d’acolliment, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quants menors estrangers estan acollits en centres d’a-
colliment, amb data 1 de juliol?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers aco-
llits en centres residencials
Tram. 314-07993/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14611 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre menors 
estrangers acollits en centres residencials, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants menors estrangers estan acollits en centres re-
sidencials, amb data 1 de juliol?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

residencials d’acció educativa, per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Quants infants i adolescents estan ingressats en un cen-
tre residencial d’acció educativa, amb data 1 de ju liol? 
Quants ho estan en centre residencial d’acció educativa 
intensiva, amb data 1 de juliol?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves ingressats en pi-
sos assistits
Tram. 314-07991/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14609 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre pisos 
assistits, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quants joves estan ingressats en pisos assistits, en data 
1 de juliol?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers aco-
llits en centres d’acolliment
Tram. 314-07992/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14610 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

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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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de nois magrebins atesos en 
recursos de la xarxa ordinària de protecció
Tram. 314-07996/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14614 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre nois ma-
grebins atesos en recursos de la xarxa ordinària de pro-
tecció, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants nois magrebins estan atesos en recursos de la 
xarxa ordinària de protecció, amb data 1 de juliol?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de noves arribades de nois 
estrangers sense referents familiars
Tram. 314-07997/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14615 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre nois 
estrangers sense referents familiars, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes noves arribades de nois estrangers sense re-
ferents familiars s’han comptabilitzat durant el març, 
abril, maig i juny del 2011? Quants procedeixen del Ma-
grib? Quants de l’Africa Subsahariana? Quants dels Paï-
sos de l’Est?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves menors estran-
gers acollits en centres d’inserció sociola-
boral
Tram. 314-07994/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 14612 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre menors 
estranger acollits en centres d’inserció sociolaboral, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants joves menors estrangers estan acollits en cen-
tres d’inserció sociolaboral, amb data 1 de juliol?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves estrangers acollits 
en pisos assistits
Tram. 314-07995/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 14613 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre joves es-
trangers en pisos assistits, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Quants joves estrangers estan acollits en pisos assistits, 
amb data 1 de juliol?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves acollits a l’Àrea de 
Suport a Joves Tutelats i Extutelats
Tram. 314-08000/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14618 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’ASJTET, 
per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants joves estan acollits a l’Àrea de Suport a Joves 
Tutelats i Extutelats (ASJTET), amb data 1 de juliol? 
Quants joves s’han incorporat a l’ASJTET els mesos de 
març, abril, maig i juny del 2011?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la realització de les diligències a 
l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau 
n. 61, d’Ulldecona i la Sénia (Montsià)
Tram. 314-08001/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 14707 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Des de que els Serveis territorials de Justícia de les Ter-
res de l’Ebre varen comunicar a l’Agrupació de jutjats 
de pau d’Ulldecona-la Sénia que ja no hi havia xecs de 
gasolina, interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup 
Parlamentari: 

– Com s’estan realitzant les diligències en aquells barris 
de l’agrupació de jutjats de pau Ulldecona-la Sénia, en 
els quals l’accés només es pot fer mitjançant vehicle?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2011 

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de trucades ateses per la 
Unitat de Detecció i Prevenció del Maltrac-
tament Infantil
Tram. 314-07998/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14616 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent sobre la UDEPMI, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de trucades ateses per la Uni-
tat de detecció i prevenció del maltractament infantil 
(UDEPMI) durant els mesos de març, abril, maig i juny?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients de protecció 
oberts per la Unitat de Detecció i Prevenció 
del Maltractament Infantil
Tram. 314-07999/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14617 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’obertura 
d’expedients de la UDEPMI, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants expedients de protecció s’han obert des de la 
Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil 
(UDEPMI) durant els mesos de març, abril, maig i juny 
del 2011? Quin ha estat el motiu de l’obertura de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’absència de consellers del Govern en 
l’acte d’homenatge a les víctimes de l’atemp-
tat de Vic (Osona)
Tram. 314-08004/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans

Reg. 14732 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 141 y 144 del Reglamento del Parlament, pre-
senta la pregunta siguiente para que sea contestada medi-
ante respuesta escrita.

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

– ¿Por qué el acto de homenaje en recuerdo de las vícti-
mas del atentado de ETA en Vic no contó con la presen-
cia de ningún conseller del Govern?

Palau del Parlament, 22 de junio de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz SP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la marxa del centre d’R+D d’Ipsen de 
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-08005/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 14735 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin coneixement té el Govern de Catalunya de la 
marxa del centre R+D d’Ipsen ubicat a St. Feliu de Llo-
bregat?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els trasllats des d’Ulldecona (Montsià), 
cap de l’Agrupació de Secretaries de Jutjats 
de Pau n. 61, a la seu de la Sénia
Tram. 314-08002/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 14708 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Des de que els Serveis territorials de Justícia de les Ter-
res de l’Ebre varen comunicar a l’Agrupació de jutjats 
de pau d’Ulldecona-la Sénia que ja no hi havia xecs de 
gasolina, interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup 
Parlamentari: 

– Com s’han portat a terme els trasllats des del cap de 
l’Agrupació, Ulldecona, a la Sènia?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2011 

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els xecs per a gasolina assignats a 
l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau 
n. 61, d’Ulldecona i la Sénia (Montsià)
Tram. 314-08003/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 14709 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Per què l’Agrupació de Jutjats de Pau d’Ulldecona-la 
Sénia ha deixat de percebre els xecs gasolina per el cot-
xe, que tenia assignat aquesta agrupació?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2011 

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions amb els representants 
dels treballadors per a garantir els llocs de 
treball del centre d’R+D d’Ipsen de Sant Fe-
liu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-08008/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14738 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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 gestions ha fet el Govern de Catalunya amb 
els representants dels treballadors per garantir el man-
teniment dels llocs de treball del centre d’R+D d’Ipsen 
ubicat a St. Feliu de Llobregat?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sortides laborals per a les perso-
nes que poden perdre el lloc de treball amb 
la marxa del centre d’R+D d’Ipsen de Sant 
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-08009/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14739 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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 previsions té el Govern de Catalunya respecte a 
les sortides laborals per a les persones que poden perdre 
el seu lloc de treball amb anunciada marxa del centre 
d’R+D d’Ipsen ubicat a St. Feliu de Llobregat?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions per a evitar la marxa del 
centre d’R+D d’Ipsen de Sant Feliu de Llo-
bregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-08006/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14736 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines gestions ha fet el Govern de Catalunya per evi-
tar la marxa del centre d’R+D d’Ipsen ubicat a St. Feliu 
de Llobregat?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions amb l’empresa per a evi-
tar la marxa del centre d’R+D d’Ipsen de 
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-08007/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14737 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines gestions ha fet el Govern de Catalunya amb 
l’empresa per evitar la marxa del centre d’R+D d’Ipsen 
ubicat a St. Feliu de Llobregat?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pròrroga de la llicència de funcio-
nament de la central nuclear d’Ascó (Ribera 
d’Ebre)
Tram. 314-08011/09

Formulació
Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 14743 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Alfons López Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina iniciativa pensa prendre el Govern davant la im-
minent decisió del CSN respecte a la possible pròrroga 
de 10 anys de la llicència de funcionament de la Central 
Nuclear d’Ascó donada la detecció el passat 24 de febrer 
de greus problemes de basculació i aixecament del ter-
reny en els edificis Diesel, de Control, de Contenció i les 
Torres de Refrigeració d’aquesta central juntament amb 
els problemes de corrosió detectats en els murs que en-
volten l’edifici Auxiliar?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2011 

Alfons López Tena
Representant del SP de SI

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a garantir la recu-
peració de l’empresa Covit de Torelló (Oso-
na) i la reincorporació de la plantilla després 
de l’incendi del setembre del 2010
Tram. 314-08010/09

Formulació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 14740 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

L’empresa Covit de Torelló, dedicada a la fabricació de 
taps i peces metàl·liques per a envasos de cosmètica i 
perfumeria, va presentar el 2009 un ERO que afectava 
uns 40 treballadors i treballadores.

Actualment pertany a PHI Industrial Acquisitions. Per 
2010 l’empresa preveia millorar els seus resultats, però 
el setembre de 2010 va patir un incendi i es va aprovar 
un ERO de força major, que està arribant als seus límits 
temporals. Durant aquest període s’han realitzat inver-
sions per modernitzar les línies de producció i progressi-
vament s’ha anat reincorporant personal, tot i què encara 
resten 120 persones a l’atur.

Darrerament l’empresa, que ha cobrat el 100% de l’as-
segurança per l’incendi, ha anunciat que no necessitarà 
entre 50 i 70 treballadors dels 227 amb què comptava en 
el moment de l’incendi.

Donat que el president Mas va qualificar en una visita a 
l’empresa va qualificar a Covit «d’èxit industrial».

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

– Quines actuacions ha realitzat o realitzarà el Govern 
de la Generalitat per garantir la plena reincorporació de 
la plantilla amb què comptava Covit en el moment de 
produir-se l’incendi de setembre de 2010?

– Quins contactes ha mantingut el Departament d’Em-
presa i Ocupació amb la direcció de l’empresa Covit i 
amb el comitè d’empresa, per garantir la plena recupe-
ració de l’empresa i la reincorporació dels treballadors i 
treballadores?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011 

Dolors Camats Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA 
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director general de la CCMA per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– En quina situació es troba el procés de fusió d’empre-
ses de la CCMA?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al director general de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon-
dre oralment en comissió sobre les perspec-
tives pel que fa a publicitat i la repercussió 
d’aquesta activitat en els pressupostos del 
2011
Tram. 312-00020/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 15092 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 
director general de la CCMA per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les perspectives publicitàries d’enguany 
i quina repercussió tindran en els pressupostos de la 
CCMA?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre el ca-
lendari d’aprovació del contracte programa 
de la Corporació i sobre els seus ingressos
Tram. 312-00018/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 15075 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Laia Ortiz Castellví, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
director general per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

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

– Quin és el calendari d’aprovació del contracte-progra-
ma i el futur del ingressos de la CCMA?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al director general de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre el 
procés de fusió de les empreses de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 312-00019/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 15091 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 
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Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre les de-
claracions del conseller d’Interior respecte 
a la cobertura informativa per la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals dels fets 
de la plaça de Catalunya de Barcelona i del 
Parlament de Catalunya
Tram. 312-00023/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 15095 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 
director general de la CCMA per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quina opinió li mereix les declaracions del conseller 
d’Interior respecte al cobriment informatiu de les empre-
ses de la CCMA dels fets succeïts a la plaça Catalunya i 
al Parlament de Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre les no-
vetats de la programació de Catalunya Ràdio 
per a la temporada d’estiu i tardor
Tram. 312-00024/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Reg. 15103 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent al director general en funcions de la CCMA i 
director de Catalunya Ràdio, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

Pregunta al director general de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon-
dre oralment en comissió sobre els immobles 
i els actius de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals susceptibles d’ésser venuts 
i la repercussió d’aquesta acció en els pres-
supostos del 2011
Tram. 312-00021/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 15093 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 
director general de la CCMA per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quins són els immobles i actius de la CCMA suscepti-
bles de ser venuts i quina repercussió tindran en els pres-
supostos de la CCMA?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre les me-
sures per a garantir l’audiència i la qualitat 
de la programació d’estiu
Tram. 312-00022/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 15094 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 
director general de la CCMA per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quines mesures prendran de cara a la programació d’es-
tiu per garantir audiències i la qualitat de la programació?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC
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cle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent al director general en funcions de la CCMA i 
director de Catalunya Ràdio, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quina és l’evolució, des del gener passat, de les previ-
sions d’ingressos vinculats a la publicitat a les diferents 
empreses de la CCMA?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre els re-
sultats de l’Estudi general de mitjans amb 
relació a Catalunya Ràdio
Tram. 312-00027/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 15108 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent al director general en funcions de la CCMA i 
director de Catalunya Ràdio, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Com valora els resultats del recent EGM de Catalunya 
Ràdio?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

– Quines són les novetats més rellevants a la programa-
ció de Catalunya Ràdio per a la temporada estiu i tardor 
d’enguany?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre l’aplica-
ció del pla d’estalvi i eficiència a Televisió de 
Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 312-00025/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 15104 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent al director general en funcions de la CCMA, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– La CCMA ha iniciat un procés d’implementació de 
diverses mesures d’estalvi i eficiència, entre les que es 
troba l’acceptació per part de les plantilles de TVC i Ca-
talunya Ràdio d’una reducció del 5% en les seves retribu-
cions. En quina fase d’implementació es troba el citat pla 
d’estalvi i eficiència?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre l’evolu-
ció de les previsions d’ingressos publicitaris 
de les empreses de la Corporació
Tram. 312-00026/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 15106 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
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– Quines són les previsions de la CCMA per a l’arriba-
da a tot el territori de les emissions de televisió en alta 
definició?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’evolució dels ingressos per publici-
tat del primer semestre del 2011
Tram. 322-00014/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 15100 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la evolució dels ingressos per publicitat du-
rant el primer semestre de 2011 i quines conseqüències 
se’n deriven?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2011

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre oralment en comissió sobre 
l’acord d’estabilitat i les escales salarials 
dels treballadors de la Corporació
Tram. 313-00004/09

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14712 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent sobre les 
escales salarials dels treballadors de la CCMA, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina valoració fa el Consell de Govern de la CCMA 
de l’acord d’estabilitat aconseguit amb els treballadors 
de les empreses i quina és la participació en percentat-
ge de les diferents escales salarials en el pressupost de 
personal de les empreses de la CCMA? En aquest sentit, 
quin serà el grau de contenció en cada escala salarial?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió d’arribada de les emissions de tele-
visió en alta definició a tot Catalunya
Tram. 313-00005/09

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 14713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent sobre l’ar-
ribada a tot el territori de les emissions d’alta definició, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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– En quina fase està el procés de fusió de les empreses 
que en va anunciar a la seva darrera compareixença? 
Quin és el calendari d’implementació que tenen fixat a 
data d’avui?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris que ha seguit Televisió de 
Catalunya per a la cobertura de les darreres 
mobilitzacions socials
Tram. 323-00008/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 15076 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Laia Ortiz Castellví, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
directora general de TVC per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quins han estat els criteris de TVC per a la cobertura 
informativa de les mobilitzacions socials de les darreres 
setmanes?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris de selecció de tertulians 
que s’empren a Televisió de Catalunya i a les 
emissores de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00015/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 15101 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins són els criteris emprats a TVC i a les emissores 
de Catalunya Ràdio per seleccionar les persones que fan 
de tertulians en els diferents programes?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2011

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’estat del procés de fusió de les em-
preses que va anunciar en la darrera com-
pareixença parlamentària
Tram. 322-00016/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 15105 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent al president del Consell de Govern de la 
CCMA per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 
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– Quina opinió li mereix el videoclip musical del grup 
«Delahoja» que es va emetre durant la celebració de la 
obtenció del Campionat de Lliga per part del F.C. Barce-
lona, el passat 13 de maig?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2011

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre les novetats de la programació de Tele-
visió de Catalunya per a la temporada estiu 
i tardor de 2011
Tram. 323-00011/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 15107 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent a la directora de Televisió de Catalunya 
(TVC), per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quines són les novetats més rellevants a la programa-
ció de TVC per a la temporada estiu i tardor d’enguany?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre la posició del canal Super3 amb relació 
als canals temàtics infantils Clan TV i Disney 
Channel
Tram. 323-00012/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 15109 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pre-

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre l’aparició d’actes vandàlics o irrespec-
tuosos amb les institucions en el reportatge 
sobre La Crida emès el 24 de juny de 2011
Tram. 323-00009/09

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 15098 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio Ciutadans, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
173 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente 
pregunta para que sea sustanciada oralmentE por la di-
rectora de la Televisió de Catalunya que comparece en 
la Comisión de Control de Actuación de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales.

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

– ¿Por qué los responsables de TV3 han creído conve-
niente que durante la emisión del reportaje sobre «La 
Crida» del pasado viernes 24 de junio se vieran imáge-
nes de personas cometiendo actos vandálicos o irrespe-
tuosos con las instituciones que sin embargo eran califi-
cadas como integrantes de un «movimiento cívico»?

Palau del Parlament, 28 de junio de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz del Subgrupo C’s

Pregunta la directora de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el videoclip musical del grup Delahoja emès 
durant la celebració de l’obtenció del títol de 
lliga pel F. C. Barcelona
Tram. 323-00010/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 15099 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent directora de Televisió de Catalunya 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre el posicionament del canal Esport3 amb 
relació a l’oferta restant de canals temàtics 
d’esports
Tram. 323-00014/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 15111 i 15113 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent a la directora de Televisió de Catalunya 
(TVC), per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quin és el posicionament del Canal Esport3 respecte 
a la resta d’ofertes de canals temàtics d’esports al nostre 
país? 

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

gunta següent a la directora de Televisió de Catalunya 
(TVC), per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quin és el posicionament del canal Super3 respecte als 
canals temàtics infantils Clan TV i Disney Channel?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre el resultat de les audiències dels canals 
de Televisió de Catalunya al juny del 2011
Tram. 323-00013/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 15110 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 28.06.2011

A la Mesa del Parlament

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent a la directora de Televisió de Catalunya 
(TVC), per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Com valora el resultat de les audiències dels canals de 
TVC durant el mes de juny?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU
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