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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’evolució de l’ocupació
Tram. 310-00087/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el servei de transport sanitari
Tram. 310-00088/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les accions iniciades amb relació als incidents pro
duïts al voltant del Parlament el 15 de juny de 2011
Tram. 310-00089/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre política econòmica
Tram. 310-00090/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a reduir estructures polítiques i nivells 
administratius
Tram. 310-00091/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els objectius i el disseny de la política de beques per a 
estudiants universitaris
Tram. 310-00092/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a fomentar els perfils professionals en 
l’àmbit de la tramitació processal i l’auxili judicial de l’Admi
nistració de justícia
Tram. 310-00093/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’endarreriment de la construcció de la carretera NII  
i de l’ampliació del tercer carril i el millorament dels acces
sos de l’autopista AP7 al pas per les comarques de Girona
Tram. 310-00094/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació del transport sanitari
Tram. 310-00095/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el model de beques universitàries
Tram. 310-00096/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respon
dre oralment en el Ple sobre el balanç d’actuació del primer 
semestre i les prioritats per al període de sessions següent
Tram. 317-00056/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els resultats de la reunió de la Co
missió Bilateral GeneralitatEstat en matèria aeroportuària
Tram. 317-00057/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les mobilitzacions contra les retalla
des pressupostàries
Tram. 317-00058/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’estratègia que seguirà en el procés 
cap a la independència de Catalunya
Tram. 317-00059/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els resultats de la reunió de la Co
missió Bilateral GeneralitatEstat
Tram. 317-00060/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’enfocament dels ajustos econòmics
Tram. 317-00061/09
Substanciació p. 16

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre l’increment dels ajuts a les famílies amb infants en 
termes de prestació econòmica i temps de percepció
Tram. 311-00508/09
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre els objectius, les actuacions i els terminis per a 
l’establiment d’un pla local de suport a la família
Tram. 311-00509/09
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les actuacions per a la implementació del servei 
d’assistent personal per a la promoció d’un projecte de vida 
independent per a les persones dependents
Tram. 311-00510/09
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió l’impuls d’una nova llei de protecció i suport a les famílies 
nombroses i monoparentals
Tram. 311-00511/09
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les actuacions i els recursos per a la informació so
bre els ajuts, les prestacions i els serveis en l’àmbit familiar
Tram. 311-00512/09
Substanciació p. 17
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
corresponents al 2012
Tram. 314-07340/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de renovar el conveni d’aportacions al Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya
Tram. 314-07341/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió del Departament de Governació i Relacions Institu
cionals de suprimir convocatòries d’ajuts als ens locals
Tram. 314-07342/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la publicació al DOGC de la relació de llocs de treball dels 
departaments i òrgans de l’estructura administrativa i de 
serveis de la Generalitat
Tram. 314-07396/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball dels departaments i òrgans de l’estructura 
administrativa i de serveis de la Generalitat
Tram. 314-07397/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llocs de treball destinats a funcionaris en l’Admi
nistració i els serveis de la Generalitat
Tram. 314-07398/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llocs de treball destinats al personal laboral en 
l’Administració i els serveis de la Generalitat
Tram. 314-07399/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llocs de treball destinats al personal eventual en 
l’Administració i els serveis de la Generalitat
Tram. 314-07400/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llocs de treball vacants, desglossats segons es 
destinin a funcionaris i personal laboral i eventual, en l’Admi
nistració i els serveis de la Generalitat
Tram. 314-07401/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llocs de treball vacants, coberts temporalment 
per funcionaris interins o personal laboral en contracte tem
poral, en l’Administració i els serveis de la Generalitat
Tram. 314-07402/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’interins destinats a programes temporals o a 
situacions urgents amb tasques que no corresponguin a 
llocs de treball compresos en la relació de llocs de treball de 
l’Administració i els serveis de la Generalitat
Tram. 314-07403/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de personal en actiu que no ocupa llocs de treball 
catalogats, relacionats i pressupostats en l’Administració i 
els serveis de la Generalitat
Tram. 314-07404/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de personal funcionari de carrera, funcionari interí, 
laboral, laboral temporal i eventual en l’Administració i els 
serveis de la Generalitat
Tram. 314-07405/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre les actuacions amb les administracions locals 
i l’Observatori Català de la Família amb relació a un pla local 
de suport a la família
Tram. 311-00513/09
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió les actuacions per a l’increment de les competències de 
la Secretaria de Família
Tram. 311-00514/09
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre les actuacions amb relació a les funcions de 
l’Observatori Català de la Família
Tram. 311-00515/09
Substanciació p. 17

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
viatges dels membres del Govern el 2010
Tram. 314-07130/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
premis atorgats per la Generalitat el 2010
Tram. 314-07131/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absència del president de la Comissió Bilateral Generalitat   
Estat a la cimera anticrisi del 25 de març de 2011
Tram. 314-07316/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del viatge de la vicepresidenta del Govern a Miami
Tram. 314-07317/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’àmbit competencial de la vicepresidenta del Govern que 
justifica el seu viatge a Miami
Tram. 314-07318/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dies que la vicepresident del Govern ha estat a 
Miami
Tram. 314-07319/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda detallada de l’estada de la vicepresidenta del Go
vern a Miami
Tram. 314-07320/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses del viatge a Miami de la vicepresidenta del Govern 
i de les persones que l’acompanyaven
Tram. 314-07321/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones que van acompanyar la vicepresidenta del Govern 
en el seu viatge a Miami
Tram. 314-07322/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
càrrecs de les persones que van acompanyar la vicepresi
denta del Govern en el seu viatge a Miami
Tram. 314-07323/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
funció de les persones que van acompanyar la vicepresiden
ta del Govern en el seu viatge a Miami
Tram. 314-07324/09
Resposta del Govern p. 20
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions per a cobrir la demanda de places de P3 a Grano
llers (Vallès Oriental)
Tram. 314-07484/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el respecte del projecte educatiu de l’escola El Lledoner de 
Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-07485/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adopció de la proposta d’ampliació de les ràtios de les es
coles de Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-07486/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de la Comissió Bilateral Generalitat  Estat per 
a la participació de la Generalitat en la formació de la posició 
de l’Estat en la cimera del Consell Europeu per al Pacte de 
l’euro del 24 i 25 de març de 2011
Tram. 314-07492/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació contractual amb el director de la Casa de la Genera
litat a Perpinyà
Tram. 314-07493/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
representants del Govern de la Generalitat en la Comissió 
Bilateral GeneralitatEstat
Tram. 314-07494/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu
nió del Govern del 19 d’abril de 2011
Tram. 314-07495/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu
nió del Govern del 26 d’abril de 2011
Tram. 314-07496/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 27 d’abril de 2011
Tram. 314-07497/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 28 d’abril de 2011
Tram. 314-07498/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 29 d’abril de 
2011
Tram. 314-07499/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 2 de maig de 
2011
Tram. 314-07500/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 3 de maig de 
2011
Tram. 314-07501/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 4 de maig de 2011
Tram. 314-07502/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 5 de maig de 
2011
Tram. 314-07503/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a reduir el nombre de treballadors de l’Ad
ministració
Tram. 314-07406/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració i la presentació d’un pla per a la reducció de 
personal en l’Administració davant dels òrgans de negocia
ció col·lectiva
Tram. 314-07407/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per no haver commemorat la proclamació de la 
República fins al 14 d’abril de 2011
Tram. 314-07408/09
Resposta del Govern p. 23

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió dels imports de les bestretes per als fons de com
petitivitat en el Pla de reequilibri econòmic i financer de la 
Generalitat per al 2011
Tram. 314-07444/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opinió del conseller d’Economia i Coneixement amb relació 
a la similitud entre la situació econòmica de Catalunya i la 
de Grècia
Tram. 314-07445/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions d’un eurodiputat de Convergència i Unió del  
17 d’abril de 2011 sobre la possibilitat que l’Agència Tribu
tària de Catalunya actuï com a entitat recaptatòria com a 
mesura de pressió
Tram. 314-07446/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del conseller d’Economia i Coneixement del  
17 d’abril de 2011 amb relació a l’anunci de rebaixes fiscals 
als sectors socials amb rendes altes
Tram. 314-07447/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a resoldre la massificació dels centres 
penitenciaris
Tram. 314-07449/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-07450/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió econòmica de la Casa de la Generalitat a Perpinyà 
(Rosselló)
Tram. 314-07451/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris de contractació de personal a la Casa de la Generali
tat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-07452/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opinió del president de la Generalitat amb relació a les de
claracions del secretari general de la Presidència relatives al 
càrrec de la Vicepresidència del Govern
Tram. 314-07464/09
Resposta del Govern p. 27
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 26 de maig de 
2011
Tram. 314-07518/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 27 de maig de 
2011
Tram. 314-07519/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 30 de maig de 
2011
Tram. 314-07520/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 31 de maig de 
2011
Tram. 314-07521/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern l’1 de juny de 2011
Tram. 314-07522/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 2 de juny de 2011
Tram. 314-07523/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 3 de juny de 2011
Tram. 314-07524/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 6 de juny de 2011
Tram. 314-07525/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 7 de juny de 2011
Tram. 314-07526/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 8 de juny de 2011
Tram. 314-07527/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 9 de juny de 2011
Tram. 314-07528/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 10 de juny de 
2011
Tram. 314-07529/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de centre cívic i d’oficina d’atenció ciutadana de la 
Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
Tram. 314-07535/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de remodelació i ampliació del Casal de la Gent 
Gran d’Olot (Garrotxa)
Tram. 314-07536/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de l’increment dels morts en accidents de trànsit el 
primer quadrimestre del 2011
Tram. 314-07542/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actuacions dels tècnics de vigilància i control de 
les condicions de treball del 2007 al març del 2011
Tram. 314-07546/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 6 de maig de 
2011
Tram. 314-07504/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 9 de maig de 
2011
Tram. 314-07505/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 10 de maig de 
2011
Tram. 314-07506/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 11 de maig de 
2011
Tram. 314-07507/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 12 de maig de 
2011
Tram. 314-07508/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 13 de maig de 
2011
Tram. 314-07509/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 16 de maig de 
2011
Tram. 314-07510/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 17 de maig de 
2011
Tram. 314-07511/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 18 de maig de 
2011
Tram. 314-07512/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 19 de maig de 
2011
Tram. 314-07513/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 20 de maig de 
2011
Tram. 314-07514/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 23 de maig de 
2011
Tram. 314-07515/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 24 de maig de 
2011
Tram. 314-07516/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 25 de maig de 
2011
Tram. 314-07517/09
Resposta del Govern p. 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos econòmics destinats a la normalització del català a 
les oficines judicials
Tram. 314-07567/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament i l’obertura de l’Oficina de Treball de la Gene
ralitat al districte de SantsMontjuïc, de Barcelona
Tram. 314-07571/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les instal·lacions i els usos previstos per a la nau central del 
recinte de Can Batlló, de Barcelona
Tram. 314-07573/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra al districte de 
SantsMontjuïc, de Barcelona
Tram. 314-07574/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció de les estacions de les línies 9 i 10 del 
metro al districte de SantsMontjuïc, de Barcelona
Tram. 314-07575/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reforma de l’estació de Sants, de Barcelona
Tram. 314-07576/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència d’alts càrrecs i personal de la Generalitat o del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
a la Fira Blackberry World 2011 a Orlando, Florida (Estats 
Units d’Amèrica)
Tram. 314-07577/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions per a actuacions sobre la xar
xa veïnal i rural de camins a les zones de muntanya
Tram. 314-07578/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions per a actuacions de dinamit
zació territorial a les comarques de muntanya
Tram. 314-07579/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la convocatòria de subvencions per a actuacions sobre la 
xarxa veïnal i rural de camins a les comarques de muntanya
Tram. 314-07580/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions per a l’adequació i la neteja 
dels accessos per carretera a les estacions de muntanya
Tram. 314-07581/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions per al millorament de les instal
lacions de producció de neu i dels sistemes de transport de 
les estacions de muntanya
Tram. 314-07582/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes de la supressió de les hores extres dels mossos 
d’esquadra
Tram. 314-07583/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectius dels mossos d’esquadra destinats a l’operació 
Setmana Santa del 2010 i el 2011 i el nombre d’hores que 
van treballar
Tram. 314-07584/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla de tècnics de vigilància i control de les condicions 
de treball del 2007 al 2010 i la previsió per al 2011
Tram. 314-07547/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’índex de sinistralitat laboral del 2007 ençà
Tram. 314-07548/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació de la convocatòria del Pla d’iniciatives de dina
mització comarcal de l’Anoia per al període 20112013
Tram. 314-07549/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació als ajuntaments de l’entorn de la central nuclear 
d’Ascó del vessament d’aigua radioactiva del 28 d’abril de 
2011
Tram. 314-07550/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’un expedient informatiu amb relació al vessa
ment d’aigua radioactiva de la central nuclear d’Ascó del 28 
d’abril de 2011
Tram. 314-07551/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el recorregut de l’aigua contaminada vessada per la central 
nuclear d’Ascó el 28 d’abril de 2011
Tram. 314-07552/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme amb relació al vessament d’aigua 
radioactiva de la central nuclear d’Ascó del 28 d’abril de 2011
Tram. 314-07553/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
controls sanitaris als treballadors que van entrar en contac
te amb l’aigua contaminada vessada per la central nuclear 
d’Ascó el 28 d’abril de 2011
Tram. 314-07554/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implantació de la nova oficina judicial
Tram. 314-07555/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desenvolupament i la implantació del sistema ejustícia.cat
Tram. 314-07556/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
vessament d’aigua contaminada de la central nuclear d’Ascó 
del 27 d’abril de 2011
Tram. 314-07563/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors de l’Administració de Justícia que 
han estudiat als cursos de català organitzats per la Genera
litat del 2007 ençà
Tram. 314-07564/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de jutges, secretaris judicials i fiscals que s’han aco
llit a la formació individualitzada de català organitzada per la 
Generalitat del 2007 ençà
Tram. 314-07565/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de tècnics lingüístics assignats a l’Administració de 
justícia i llur evolució del 2007 ençà
Tram. 314-07566/09
Resposta del Govern p. 42
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses judicials de la Fundació Intervida
Tram. 314-07649/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acomiadaments i la plantilla de la Fundació Intervida del 
2007 ençà
Tram. 314-07650/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sales d’operacions que han deixat de produir compres 
addicionals
Tram. 314-07651/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres i els professionals dedicats a l’hospitalització domi
ciliària en data de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-07660/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de centres i professionals dedicats a l’hospitalitza
ció domiciliària en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-07661/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres sanitaris que han presentat un expedient de regula
ció d’ocupació
Tram. 314-07665/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de complements salarials i bonificacions a alts 
directius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 314-07675/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comunicació als ajuntaments de la suspensió del servei de 
recollida de residus sòlids flotants
Tram. 314-07861/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment a l’estiu del servei de recollida de residus 
sòlids flotants
Tram. 314-07862/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acreditació de competències mitjançant la formació i l’ex
periència laboral en el sector de l’atenció a la dependèn
cia segons l’Acord estratègic per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia cata
lana 20082011
Tram. 314-07863/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforçament dels recursos per a l’atenció social bàsica mit
jançant els ens locals d’acord amb els «30 compromisos per 
a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social 
de Catalunya»
Tram. 314-07865/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforçament dels serveis socials bàsics per a l’atenció a les 
persones en risc d’exclusió d’acord amb els «30 compromi
sos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament 
social de Catalunya»
Tram. 314-07866/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforçament del fons d’emergència per a ajuts d’urgència 
social d’acord amb els «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya»
Tram. 314-07867/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació de treballadors socials per als equips de valo

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del conseller d’Interior sobre la denegació de 
permisos per a manifestacions
Tram. 314-07585/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones sense targeta sanitària individual ate
ses els anys 2008, 2009 i 2010 als centres d’atenció primària 
de les comarques de Lleida i d’urgència a l’Hospital Univer
sitari Arnau de Vilanova, i sobre la nacionalitat d’aquestes 
persones
Tram. 314-07588/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’instal·lar un heliport als voltants de l’Hospital Uni
versitari Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-07590/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació del càrrec d’assessor o assessora de la Vicepresi
dència en les matèries relacionades amb l’Aran
Tram. 314-07600/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
instal·lació de l’empresa Chery a Catalunya
Tram. 314-07601/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de la qualitat de la cooperació al desenvolu
pament
Tram. 314-07606/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
notificació als agents i organismes implicats de la retallada 
pressupostària en la cooperació al desenvolupament
Tram. 314-07607/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
imatge que generarà l’incompliment dels compromisos in
ternacionals en matèria de cooperació al desenvolupament
Tram. 314-07608/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de les obres de millora de l’estació de Renfe a 
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-07629/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de les obres de millora de l’estació de Renfe a 
Molins de Rei (Baix Llobregat)
Tram. 314-07630/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús de vehicle oficial per part de l’exvicepresident del Go
vern
Tram. 314-07645/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
seguiment de l’activitat i dels recursos de la Fundació Inter
vida
Tram. 314-07646/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retribució i el rescabalament de despeses dels administra
dors judicials de la Fundació Intervida del 2007 ençà
Tram. 314-07647/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la situació del procediment judicial de la Fundació Intervida
Tram. 314-07648/09
Resposta del Govern p. 53
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Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre per escrit sobre la programació d’estiu de Televi
sió de Catalunya
Tram. 326-00002/09
Resposta de la directora de TVC p. 63

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya 
a respondre per escrit sobre la programació de tardor de 
Televisió de Catalunya
Tram. 326-00003/09
Resposta de la directora de TVC p. 63

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre per escrit sobre els criteris per a informar objec
tivament de les mobilitzacions i les manifestacions del 14 de 
maig de 2011
Tram. 326-00004/09
Resposta de la directora de TVC p. 63

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre per escrit sobre les entrevistes i les informacions 
dutes a terme prèviament a les mobilitzacions del 14 de maig 
de 2011
Tram. 326-00005/09
Resposta de la directora de TVC p. 64

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya 
a respondre per escrit sobre els mitjans humans i materials 
emprats per a la cobertura informativa de les mobilitzacions 
del 14 de maig de 2011
Tram. 326-00006/09
Resposta de la directora de TVC p. 65

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

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el calendari i el pressupost previstos per al 
desplegament de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència
Tram. 311-00376/09
Retirada p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre l’impuls d’un pacte nacional per a la infància i 
l’adolescència
Tram. 311-00377/09
Retirada p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre les mesures i els recursos econòmics per a la 
reducció progressiva de la pobresa infantil
Tram. 311-00378/09
Retirada p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre l’increment dels ajuts a les famílies amb infants
Tram. 311-00379/09
Retirada p. 66

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’evolució de l’ocupació
Tram. 310-00087/09
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el servei de transport sanitari
Tram. 310-00088/09
Anunci p. 66

ració de la dependència d’acord amb els «30 compromisos 
per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament 
social de Catalunya»
Tram. 314-07868/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a millorar la qualitat de les condicions labo
rals i socials dels treballadors del sector dels serveis socials 
d’acord amb els «30 compromisos per a l’ocupació, el teixit 
econòmic i el desenvolupament social de Catalunya»
Tram. 314-07869/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per al desenvolupament i el reconeixement dels 
professionals dels serveis socials d’acord amb els «30 com
promisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolu
pament social de Catalunya»
Tram. 314-07870/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a fomentar la seguretat dels treballadors 
socials d’acord amb els «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya»
Tram. 314-07871/09
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cobertura de les places del personal de les obres del canal 
SegarraGarrigues que ha estat acomiadat
Tram. 314-07890/09
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
substitució del personal acomiadat de l’empresa Regsega
Tram. 314-07891/09
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de Regsega com a empresa pública
Tram. 314-07892/09
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’externalització o la privatització dels serveis que ofereix 
Regsega
Tram. 314-07893/09
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament del viatge de Josep Antoni Duran i Lleida a 
Brussel·les del 3 de març de 2011
Tram. 314-07954/09
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació que tindran les retallades pressupostàries en sa
lut en els municipis que a l’estiu incrementen la població
Tram. 314-07960/09
Resposta del Govern p. 61

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 Televisió de Catalunya
Tram. 315-00002/09
Resposta del director general p. 61

Pregunta al director general de la Corporació Cata
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la 
programació de tardor de Televisió de Catalunya
Tram. 315-00004/09
Resposta del director general p. 62

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre la cobertura de la informació relativa a les 
mobilitzacions del 14 de maig de 2011
Tram. 325-00012/09
Resposta del president del Consell de Govern p. 62
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les convocatòries de subvencions per a l’orienta
ció i l’acompanyament de persones aturades adreçades a 
ens locals i entitats sense ànim de lucre
Tram. 311-00695/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre les convocatòries de subvencions per a la pro
moció d’accions innovadores per a l’ocupació, accions inte
grades i itineraris personals d’inserció per a entitats locals i 
sense ànim de lucre
Tram. 311-00696/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre les convocatòries de subvencions del pla Inicia 
per al 2011
Tram. 311-00697/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el compliment de l’acord amb Ryanair amb relació 
a l’aeroport de Reus
Tram. 311-00698/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre l’impuls de l’aeroport de Reus
Tram. 311-00699/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el compliment dels acords amb Ryanair amb 
relació a l’aeroport de Girona  Costa Brava
Tram. 311-00700/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre l’impuls de l’aeroport de Girona  Costa Brava
Tram. 311-00701/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre l’ampliació de la línia 8 del servei de trens de 
rodalia a Vilafranca del Penedès i Sant Celoni
Tram. 311-00702/09
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les deficiències de connexió de la línia 8 del servei 
de trens de rodalia
Tram. 311-00703/09
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la connexió ferroviària de Ripollet
Tram. 311-00704/09
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre l’establiment de serveis de trens regionals Figue
resReus pel corredor transversal Mollet del Vallès el Papiol
Tram. 311-00705/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el millorament de la connexió entre les línies 7 i 8 
i l’estació de Vulpalleres dels Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 311-00706/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la posada en marxa del servei de trens de rodalia 
al Camp de Tarragona
Tram. 311-00707/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la posada en marxa del servei de trens de rodalia 
a Lleida
Tram. 311-00708/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la posada en marxa del servei de trens de rodalia 
a Girona
Tram. 311-00709/09
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les accions iniciades amb relació als incidents produ
ïts al voltant del Parlament el 15 de juny de 2011
Tram. 310-00089/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre política econòmica
Tram. 310-00090/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a reduir estructures polítiques i nivells 
administratius
Tram. 310-00091/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els objectius i el disseny de la política de beques per a 
estudiants universitaris
Tram. 310-00092/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a fomentar els perfils professionals en 
l’àmbit de la tramitació processal i l’auxili judicial de l’Admi
nistració de justícia
Tram. 310-00093/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’endarreriment de la construcció de la carretera NII  
i de l’ampliació del tercer carril i el millorament dels acces
sos de l’autopista AP7 al pas per les comarques de Girona
Tram. 310-00094/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació del transport sanitari
Tram. 310-00095/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el model de beques universitàries
Tram. 310-00096/09
Anunci p. 69

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00056/09
Anunci p. 69

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00057/09
Anunci p. 69

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00058/09
Anunci p. 69

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’estratègia que seguirà en el procés 
cap a la independència de Catalunya
Tram. 317-00059/09
Anunci p. 70

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00060/09
Anunci p. 70

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00061/09
Anunci p. 70

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la transposició del Reial decret llei 3/2011, del 18 
de febrer, de mesures urgents per a la millora de l’ocupació i 
la reforma de les polítiques actives d’ocupació
Tram. 311-00694/09
Anunci p. 70
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el calendari d’execució de les obres de les àrees 
de servei del túnel de Bracons
Tram. 311-00723/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el calendari d’execució i el pressupost de les obres 
de millora de l’accessibilitat i remodelació de l’estació de 
Gràcia de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 311-00724/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el calendari d’execució i el pressupost de les obres 
de construcció de la cua de maniobres de l’estació de Plaça 
de Catalunya de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 311-00725/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre les instruccions que dóna el conseller d’Interior 
als mossos d’esquadra perquè denunciïn les persones que 
intenten evitar un desnonament
Tram. 311-00726/09
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre els motius del conseller d’Interior per a ordenar als 
mossos d’esquadra que denunciïn les persones que inten
ten evitar un desnonament
Tram. 311-00727/09
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre l’adequació, en un moment de crisi econòmica 
com l’actual, de la denúncia de persones que intenten evitar 
un desnonament
Tram. 311-00728/09
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre els instruments de mediació que fa servir el 
Departament d’Interior amb les persones que intenten evitar 
un desnonament
Tram. 311-00729/09
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre els motius pels quals la Direcció General de  
Protecció Civil no va activar el pla Procicat amb motiu  
de l’accident d’un autocar a Cassà de la Selva (Gironès) el  
10 de juliol de 2011
Tram. 311-00730/09
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el complex Logis Penedès
Tram. 311-00731/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el calendari de desenvolupament del complex 
Logis Penedès
Tram. 311-00732/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el protocol signat amb el Ministeri de Foment per 
al desenvolupament de les principals terminals logístiques 
intermodals
Tram. 311-00733/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre la prolongació de la línia de Ferrocarrils de la 
Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 311-00734/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el calendari previst per a la prolongació de la 
línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Vallès Oc
cidental)
Tram. 311-00735/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre l’aprofitament de la capacitat inversora de Tabasa, 
Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA, per a millorar la 
dotació d’infraestructures
Tram. 311-00710/09
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre l’Anàlisi de la viabilitat econòmica, financera 
i jurídica, i valoració econòmica sota el PEF actual i sota 
diferents escenaris, amb relació a Tabasa, Infraestructures i 
Serveis de Mobilitat, SA
Tram. 311-00711/09
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre la privatització de Tabasa, Infraestructures i 
Serveis de Mobilitat, SA
Tram. 311-00712/09
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre l’opinió del conseller de Territori i Sostenibilitat 
amb relació a la possibilitat de privatitzar Tabasa, Infraes
tructures i Serveis de Mobilitat, SA
Tram. 311-00713/09
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la integració de les empreses Tabasa, Infraestruc
tures i Serveis de Mobilitat, SA, i Túnel del Cadí, SAC
Tram. 311-00714/09
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el calendari d’execució de les obres de la segona 
galeria del túnel de Vallvidrera i dels accessos d’aquest túnel 
al centre de Barcelona
Tram. 311-00715/09
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre l’emissió de la declaració d’impacte ambiental de 
l’eix viari B500
Tram. 311-00716/09
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el calendari per a l’aprovació del projecte, la 
licitació i l’adjudicació de les obres de l’eix viari B500
Tram. 311-00717/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la finalització de les obres del carril bus de la C58 
entre Ripollet i Barcelona
Tram. 311-00718/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre la gestió del carril bus de la C58 entre Ripollet 
i Barcelona
Tram. 311-00719/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre les estacions de servei que gestiona Tabasa, 
Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA
Tram. 311-00720/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el calendari per a la millora de l’àrea de servei del 
túnel de Cadí
Tram. 311-00721/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el calendari d’execució de les obres de les àrees 
de servei de l’eix Transversal
Tram. 311-00722/09
Anunci p. 79
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
persona responsable de la gestió del servei que ha explicat 
els fets succeïts els dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies 
del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08476/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el protocol d’informació seguit en incidents semblants als 
ocorreguts els dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies del 
servei de trens de rodalia
Tram. 314-08477/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el protocol de Renfe per a informar els usuaris d’incidents 
semblants als ocorreguts els dies 11 i 12 de juliol de 2011 en 
les línies del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08478/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els protocols seguits per Renfe en incidents semblants als 
ocorreguts els dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies del 
servei de trens de rodalia
Tram. 314-08479/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforçament de la informació als usuaris de les línies afec
tades pels incidents dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 en el 
servei de trens de rodalia
Tram. 314-08480/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
transport alternatiu durant els incidents dels dies 11 i 12 de 
juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08481/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris afectats pels incidents dels dies 11 i 12 de 
juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08482/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
demanda de responsabilitats pels incidents dels dies 11 i 12 de  
juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08483/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme durant els incidents dels dies 11 i 
12 de juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08484/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com s’ha assabentat dels incidents dels dies 11 i 12 de  
juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08485/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre  
les causes dels incidents dels dies 11 i 12 de juliol de 2011  
en les línies del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08486/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprofitament de la capacitat inversora de Tabasa, Infraes
tructures i Serveis de Mobilitat, SA, per a millorar la dotació 
d’infraestructures
Tram. 314-08487/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Anàlisi de la viabilitat econòmica, financera i jurídica, i va
loració econòmica sota el PEF actual i sota diferents esce
naris, amb relació a Tabasa, Infraestructures i Serveis de 
Mobilitat, SA
Tram. 314-08488/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les causes del retard en les obres de prolongació 
de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Vallès 
Occidental)
Tram. 311-00736/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre la constitució de l’Eurodistricte de l’Espai Ca
talà Transfronterer com a agrupació europea de cooperació 
territorial
Tram. 311-00737/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les seves prioritats amb relació a l’Eurodistricte de 
l’Espai Català Transfronterer
Tram. 311-00738/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre la integració de l’Eurodistricte de l’Espai Català 
Transfronterer en l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 311-00740/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre la integració de l’Eurodistricte de l’Espai Català 
Transfronterer en la Comunitat de Treball dels Pirineus
Tram. 311-00741/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les actuacions previstes en l’exercici de la presi
dència de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 311-00742/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre l’establiment d’estratègies per a assolir la moder
nització ecològica de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 311-00743/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el manteniment de l’estat del benestar i l’equi
paració de prestacions i drets entre els diversos territoris de 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 311-00744/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre l’absència d’objectius relatius a la llengua i la 
cultura catalanes entre els objectius de la presidència de 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 311-00745/09
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre l’absència d’objectius relatius a la llengua i la 
cultura occitanes entre els objectius de la presidència de 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 311-00746/09
Anunci p. 87

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a evitar que es repeteixin les incidències dels 
dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies del servei de trens 
de rodalia
Tram. 314-08473/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a resoldre les incidències dels dies 11 i 12 de 
juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08474/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva responsabilitat en les incidències dels dies 11 i 12 de 
juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08475/09
Formulació p. 88
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament de l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona
Tram. 314-08503/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats, les institucions i els centres sanitaris que fan part 
del Consorci Sanitari Integral
Tram. 314-08504/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
operacions fetes fins al 30 de juny de 2011 amb les noves 
línies de préstecs i avals per a empreses i autònoms de l’Ins
titut Català de Finances
Tram. 314-08505/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei d’informació telefònica de l’Institut Català de Finances
Tram. 314-08506/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la justificació del tancament de l’Hospital Dos de Maig, de 
Barcelona
Tram. 314-08507/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les instruccions que dóna el conseller d’Interior als mos
sos d’esquadra en el cas de persones que intenten evitar un 
desnonament
Tram. 314-08508/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament dels serveis d’urgències nocturnes dels centres 
d’atenció primària Sant Salvador, Muralles i Bonavista, a 
Tarragona
Tram. 314-08509/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals la Direcció General de Protecció Civil 
no va activar el pla Procicat amb motiu de l’accident d’un 
autocar a Cassà de la Selva (Gironès) el 10 de juliol de 2011
Tram. 314-08510/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un pavelló adjunt a l’Institut de Collbató (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-08511/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
punts d’atenció continuada de Vilassar de Dalt, Vilassar de 
Mar, Premià de Mar, Arenys de Mar, Llavaneres, Argentona i 
Mataró (Maresme)
Tram. 314-08512/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres d’atenció continuada que derivaran parcialment 
l’activitat al de Vilassar de Mar (Maresme)
Tram. 314-08513/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos dels centres d’atenció continuada de Vilassar de 
Dalt, Vilassar de Mar, Premià de Mar, Arenys de Mar, Llava
neres, Argentona i Mataró (Maresme)
Tram. 314-08514/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ràtio de visites per dia prevista per al centre d’atenció conti
nuada de Vilassar de Mar (Maresme)
Tram. 314-08515/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la ràtio de població per professional de la sanitat al centre 
d’atenció continuada de Vilassar de Mar (Maresme)
Tram. 314-08516/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
privatització de Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobi
litat, SA
Tram. 314-08489/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opinió del conseller de Territori i Sostenibilitat amb relació 
a la possibilitat de privatitzar Tabasa, Infraestructures i Ser
veis de Mobilitat, SA
Tram. 314-08490/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
integració de les empreses Tabasa, Infraestructures i Ser
veis de Mobilitat, SA, i Túnel del Cadí, SAC
Tram. 314-08491/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’execució de les obres de la segona galeria del 
túnel de Vallvidrera i dels accessos d’aquest túnel al centre 
de Barcelona
Tram. 314-08492/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emissió de la declaració d’impacte ambiental de l’eix viari 
B500
Tram. 314-08493/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari per a l’aprovació del projecte, la licitació i l’adjudi
cació de les obres de l’eix viari B500
Tram. 314-08494/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la gestió del carril bus de la C58 entre Ripollet i Barcelona
Tram. 314-08495/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estacions de servei que gestiona Tabasa, Infraestructures i 
Serveis de Mobilitat, SA
Tram. 314-08496/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari per a la millora de l’àrea de servei del túnel de Cadí
Tram. 314-08497/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’execució de les obres de les àrees de servei de 
l’eix Transversal
Tram. 314-08498/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’execució de les obres de les àrees de servei del 
túnel de Bracons
Tram. 314-08499/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’execució i el pressupost de les obres de millora 
de l’accessibilitat i remodelació de l’estació de Gràcia de 
Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-08500/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’execució i el pressupost de les obres de cons
trucció de la cua de maniobres de l’estació de Plaça de Ca
talunya de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-08501/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
finalització de les obres del carril bus de la C58 entre Ripo
llet i Barcelona
Tram. 314-08502/09
Formulació p. 97
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de desenvolupament del complex Logis Penedès
Tram. 314-08531/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol signat amb el Ministeri de Foment per al desenvo
lupament de les principals terminals logístiques intermodals
Tram. 314-08532/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la prolongació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a 
Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-08533/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a la prolongació de la línia de Ferrocar
rils de la Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-08534/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes del retard en les obres de prolongació de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-08535/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constitució de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer 
com a agrupació europea de cooperació territorial
Tram. 314-08536/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les seves prioritats amb relació a l’Eurodistricte de l’Espai 
Català Transfronterer
Tram. 314-08537/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
integració de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer 
en l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 314-08539/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
integració de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer 
en la Comunitat de Treball dels Pirineus
Tram. 314-08540/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes en l’exercici de la presidència de 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 314-08541/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’establiment d’estratègies per a assolir la modernització 
ecològica de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 314-08542/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de l’estat del benestar i l’equiparació de pres
tacions i drets entre els diversos territoris de l’Euroregió Pi
rineus Mediterrània
Tram. 314-08543/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absència d’objectius relatius a la llengua i la cultura cata
lanes entre els objectius de la presidència de l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània
Tram. 314-08544/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absència d’objectius relatius a la llengua i la cultura occi
tanes entre els objectius de la presidència de l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània
Tram. 314-08545/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’increment de recursos al centre d’atenció continu
ada de Vilassar de Mar i al servei d’urgències de l’Hospital 
de Mataró (Maresme)
Tram. 314-08517/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’increment de recursos a Sanitat Respon per 
raó de la reordenació dels serveis d’atenció continuada del 
Maresme
Tram. 314-08518/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estimació d’estalvi de visites a Vilassar de Dalt i Cabrils 
(Maresme) com a conseqüència del reforç de l’atenció sani
tària telefònica
Tram. 314-08519/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
visites domiciliàries que es fan al centre d’atenció continua
da de Vilassar de Dalt  Cabrils
Tram. 314-08520/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de recursos del servei d’atenció domiciliària per 
raó de la reestructuració de l’atenció continuada a Vilassar 
de Dalt  Cabrils (Maresme)
Tram. 314-08521/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desplegament del Pla de reordenació dels serveis d’urgèn
cia del Departament de Salut
Tram. 314-08522/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la rehabilitació de l’edifici per a ubicar el servei d’ur
gències de l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona
Tram. 314-08523/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llocs de treball que es perdran amb el tancament 
de l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona
Tram. 314-08524/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors que podrà absorbir el Consorci Sa
nitari Integral si tanca l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona
Tram. 314-08525/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció hospitalària dels veïns de l’Eixample a l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, després del tancament de l’Hospi
tal Dos de Maig, de Barcelona
Tram. 314-08526/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits hospitalaris que es tancaran l’estiu del 2011
Tram. 314-08527/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sales d’operacions que es tancaran l’estiu del 
2011
Tram. 314-08528/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu
nió del Govern del 12 de juliol de 2011
Tram. 314-08529/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
complex Logis Penedès
Tram. 314-08530/09
Formulació p. 109
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
seves respostes a les al·legacions presentades als avant
projectes de llei de simplificació i millora de la regulació, 
d’agilitat i reestructuració administrativa, i de promoció de 
l’ac tivitat econòmica
Tram. 314-08551/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de tramesa de les respostes a les al·legacions presen
tades als avantprojectes de llei de simplificació i millora de 
la regulació, d’agilitat i reestructuració administrativa, i de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 314-08552/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies d’actuació del Programa d’innovació i qualitat de
mocràtica proposades per a l’enfortiment de la participació 
ciutadana i sobre els instruments posats a disposició del 
moviment 15M del 15 de maig de 2011 ençà
Tram. 314-08553/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions i els acords amb els representants del moviment 
15M fets des del 15 de maig de 2011 ençà
Tram. 314-08554/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
funcions de la Subdirecció General de Foment de la Qualitat 
Democràtica amb relació al moviment 15M
Tram. 314-08555/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords amb l’Ajuntament de Barcelona per a potenciar el 
sector de la moda
Tram. 314-08546/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de posada en marxa dels acords amb l’Ajuntament 
de Barcelona per a impulsar el sector de la moda
Tram. 314-08547/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els objectius amb relació als certàmens, les desfilades i el 
nombre d’empreses vinculades amb el món de la moda a 
Barcelona
Tram. 314-08548/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a evitar el frau electoral a les eleccions sindi
cals del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-08549/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
al·legacions presentades als avantprojectes de llei de sim
plificació i millora de la regulació, d’agilitat i reestructuració 
administrativa, i de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 314-08550/09
Formulació p. 114
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’evolució de l’ocupació
Tram. 310-00087/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 20.07.2011 (DSPC-P 22).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el servei de transport sanitari
Tram. 310-00088/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 20.07.2011 (DSPC-P 22).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les accions iniciades amb rela-
ció als incidents produïts al voltant del Par-
lament el 15 de juny de 2011
Tram. 310-00089/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 20.07.2011 (DSPC-P 22).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre política econòmica
Tram. 310-00090/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 20.07.2011 (DSPC-P 22).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures per a reduir estruc-
tures polítiques i nivells administratius
Tram. 310-00091/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 20.07.2011 (DSPC-P 22).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els objectius i el disseny de la 
política de beques per a estudiants univer-
sitaris
Tram. 310-00092/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 20.07.2011 (DSPC-P 22).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures per a fomentar els 
perfils professionals en l’àmbit de la trami-
tació processal i l’auxili judicial de l’Adminis-
tració de justícia
Tram. 310-00093/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 20.07.2011 (DSPC-P 22).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’endarreriment de la construc-
ció de la carretera N-II i de l’ampliació del 
tercer carril i el millorament dels accessos 
de l’autopista AP-7 al pas per les comarques 
de Girona
Tram. 310-00094/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 20.07.2011 (DSPC-P 22).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació del transport sanitari
Tram. 310-00095/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 20.07.2011 (DSPC-P 22).
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Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els re-
sultats de la reunió de la Comissió Bilateral 
Generalitat-Estat
Tram. 317-00060/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 20.07.2011 (DSPC-P 22).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre l’enfoca-
ment dels ajustos econòmics
Tram. 317-00061/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 20.07.2011 (DSPC-P 22).

1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’increment dels ajuts a les 
famílies amb infants en termes de prestació 
econòmica i temps de percepció
Tram. 311-00508/09

Substanciació

Sessió núm. 9 de la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, tinguda el 19.07.2011 (DSPC-C 130).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els objectius, les actuacions 
i els terminis per a l’establiment d’un pla lo-
cal de suport a la família
Tram. 311-00509/09

Substanciació

Sessió núm. 9 de la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, tinguda el 19.07.2011 (DSPC-C 130).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el model de beques università-
ries
Tram. 310-00096/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 20.07.2011 (DSPC-P 22).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre el ba-
lanç d’actuació del primer semestre i les pri-
oritats per al període de sessions següent
Tram. 317-00056/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 20.07.2011 (DSPC-P 22).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els re-
sultats de la reunió de la Comissió Bilateral 
Generalitat-Estat en matèria aeroportuària
Tram. 317-00057/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 20.07.2011 (DSPC-P 22).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre les mo-
bilitzacions contra les retallades pressupos-
tàries
Tram. 317-00058/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 20.07.2011 (DSPC-P 22).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre l’estra-
tègia que seguirà en el procés cap a la inde-
pendència de Catalunya
Tram. 317-00059/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 20.07.2011 (DSPC-P 22).
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Pregunta al Govern a respondre oralment en  
comissió les actuacions per a l’increment 
de les competències de la Secretaria de Fa-
mília
Tram. 311-00514/09

Substanciació

Sessió núm. 9 de la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, tinguda el 19.07.2011 (DSPC-C 130).

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

Substanciació

Sessió núm. 9 de la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, tinguda el 19.07.2011 (DSPC-C 130).

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

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

Resposta del Govern
Reg. 16109 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07130/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
viatges dels membres del Govern el 2010

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

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

Els viatges a l’estranger realitzats pels membres del 
Govern durant el 2010, desglossats per departaments, 
d’acord amb l’actual repartiment competencial, van ser 
els següents:

Presidència 16
Governació i Relacions Institucionals Cap
Economia i Coneixement 3
Ensenyament 3

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a la im-
plementació del servei d’assistent personal 
per a la promoció d’un projecte de vida in-
dependent per a les persones dependents
Tram. 311-00510/09

Substanciació

Sessió núm. 9 de la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, tinguda el 19.07.2011 (DSPC-C 130).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió l’impuls d’una nova llei de protec-
ció i suport a les famílies nombroses i mo-
noparentals
Tram. 311-00511/09

Substanciació

Sessió núm. 9 de la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, tinguda el 19.07.2011 (DSPC-C 130).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions i els recursos 
per a la informació sobre els ajuts, les pres-
tacions i els serveis en l’àmbit familiar
Tram. 311-00512/09

Substanciació

Sessió núm. 9 de la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, tinguda el 19.07.2011 (DSPC-C 130).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions amb les ad-
ministracions locals i l’Observatori Català 
de la Família amb relació a un pla local de 
suport a la família
Tram. 311-00513/09

Substanciació

Sessió núm. 9 de la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, tinguda el 19.07.2011 (DSPC-C 130).
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38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, 
supletòriament, Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú i, la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les admi-
nistracions públiques de Catalunya.

La Llei general de subvencions estableix, d’una banda, 
que l’ens concedent, amb caràcter previ a l’acord de con-
cessió, ha d’aprovar unes bases reguladores que han de 
concretar, com a mínim, i entre d’altres requeriments, 
l’objecte. De l’altra banda, l’article 18 de la mateixa Llei 
determina que els òrgans administratius concedents han 
de publicar en el diari oficial corresponent, i en els ter-
mes que es fixin per reglament, les subvencions conce-
dides amb expressió de la convocatòria, el programa i 
el crèdit pressupostari al qual s’imputin, el beneficiari, 
la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la sub-
venció.

D’acord amb l’anteriorment esmentat, tots els premis 
atorgats per la Generalitat de Catalunya l’any 2010 han 
estat publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya tot i especificant el beneficiari, si escau, la quanti-
tat rebuda i la seva finalitat.

Barcelona, 8 de juliol de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

Resposta del Govern
Reg. 16111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07316/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absència del president de la Comissió Bilateral Genera-
litat - Estat a la cimera anticrisi del 25 de març 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, us informo del següent:

Aquest Govern pren les decisions de forma col·lectiva i 
col·legiada, i aposta fermament pels millors perfils i les 
persones més preparades per estar al capdavant, i és per 
això que es va designar el senyor Duran i Lleida com a 
President de la Comissió Bilateral.

En aquest sentit, en la cimera del 25 de març hi havia 
representats el Govern, els partits polítics presents al 
Parlament de Catalunya, els sindicats i el CAREC, i per 
tant, els senyor Duran i Lleida, com representant del 

Salut 2
Interior 2
Territori i Sostenibilitat 9
Cultura 3
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació  
i Medi Natural

5

Empresa i Ocupació 8
Benestar Social i Família 1
Justícia Cap

Les despeses ocasionades en concepte de viatges s’han 
imputat a l’aplicació pressupostària de dietes, locomoció 
i trasllats dels pressupostos de la Generalitat per al 2010. 
Cal tenir en compte que el Departament d’Economia i 
Coneixement tramet trimestralment al Parlament l’estat 
mensual d’execució del pressupost de la Generalitat, en 
compliment de l’article 79 del Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei de finances públiques de Catalunya, juntament amb 
l’informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament.

Finalment, cal assenyalar que el Departament d’Econo-
mia i Coneixement, publica a la seva pàgina web l’estat 
d’execució mensual del pressupost de la Generalitat.

Barcelona, 8 de juliol de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

Resposta del Govern
Reg. 16110 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07131/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
premis atorgats per la Generalitat el 2010

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

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

L’atorgament de premis per l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, entesa com a una activitat de foment 
i reconeixement, bàsicament es materialitza mitjançant 
la concessió d’una aportació econòmica o el lliurament 
d’una menció honorífica, ambdues com a compensació 
de la satisfacció pels particulars d’una necessitat pública 
o un interès general.

Sigui quina sigui la forma adoptada, l’atorgament de 
premis s’ha d’ajustar a l’establert a la normativa vigent, 
principalment, els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’àmbit competencial de la vicepresi-
denta del Govern que justifica el seu viatge 
a Miami
Tram. 314-07318/09

Resposta del Govern
Reg. 16112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07317/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 16112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07317/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda detallada de l’estada de la vi-
cepresidenta del Govern a Miami
Tram. 314-07320/09

Resposta del Govern
Reg. 16112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07317/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 16112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07317/09.

Govern a les comissions hi estava ben representat pels 
membres de l’executiu allà presents, encapçalats pel pre-
sident Mas.

Per aquest motiu, doncs, els objectius que es perseguien 
i que es van tractar a la Cimera estaven ben representats 
per totes les parts.

Barcelona, 12 de juliol de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del viatge de la vicepresi-
denta del Govern a Miami
Tram. 314-07317/09

Resposta del Govern
Reg. 16112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07317/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius del viatge de la vicepresidenta del Govern a 
Miami

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 314-07317/09, conjuntament amb les número de 
tramitació 314-07318/09 a 314-07324/09.

Com a vicepresidenta del Govern, vaig efectuar un viat-
ge a Miami en el viatge inaugural d’un vol directe entre 
l’aeroport de Barcelona - El Prat i Miami, sense acom-
panyants i sense cap cost a càrrec de la Generalitat de 
Catalunya, en el que em vaig poder entrevistar amb em-
presaris catalans establerts allà, comprovar la feina que 
desenvolupa l’oficina d’ACC1Ó, una feina important de 
treball, de reconeixement i sobretot de suport als nostres 
empresaris a l’exterior..

Així mateix vaig aprofitar per reunir-me amb els mem-
bres del Casal català establert a Miami i els catalans re-
sidents en la ciutat de Florida.

Barcelona, 12 de juliol de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions al Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya corresponents al 2012
Tram. 314-07340/09

Resposta del Govern
Reg. 16113 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07340/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
corresponents al 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita 314-07340/09, conjuntament amb les número de 
tramitació 314-07341/09 a 314-07342/09.

El Govern preveu mantenir les aportacions previstes a la 
darrera anualitat del PUOSC (2012) per tal de garantir el 
compliment del programa quinquennal aprovat.

De la mateixa manera, es mantindran, fins a la finalitza-
ció de la vigència del programa quinquennal, els Conve-
nis signats amb les respectives Diputacions Provincials.

Pel que fa a les convocatòries d’ajuts adreçades als ens 
locals que gestiona el Departament de Governació i Re-
lacions Institucionals es preveu mantenir el nivell d’apor-
tacions en la seva pràctica majoria. No obstant això, la 
Direcció General d’Administració Local està treballant 
en la millora i variació d’algunes convocatòries per tal 
d’adaptar-les a les noves necessitats del món local.

Barcelona, 8 de juliol de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

Resposta del Govern
Reg. 16113 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07340/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 16112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07317/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 16112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07317/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 16112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07317/09.
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vats a personal eventual i es regulen determinats aspec-
tes del seu règim.

La culminació de tot el procediment permetrà establir el 
nombre de llocs de treball vacants.

Actualment, el nombre total de llocs ocupats per per-
sonal funcionari interí o per personal laboral amb con-
tracte temporal, és de 28.981 llocs ocupats per interins i 
7.181 lloc ocupats per personal laboral temporal.

El nombre d’interins destinats a la realització de progra-
mes estrictament temporals o nomenats per a situacions 
urgents, és de 239 interins de reforç per acumulació de 
tasques i de 364 interins destinats a programes.

No hi ha cap persona al servei de l’Administració de la 
Generalitat que ocupi un lloc de treball que no estigui 
catalogat, relacionat i pressupostat.

Finalment, el nombre total global de personal en actiu al 
servei de l’Administració de la Generalitat és el següent:

Funcionaris 124.440
Interins 28.981
Laboral indefinits 5.092
Laborals temporals 7.181
Eventuals 114

Barcelona, 8 de juliol de 2011
Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

Resposta del Govern
Reg. 16114 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07396/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 16114 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07396/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió del Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals de suprimir 
convocatòries d’ajuts als ens locals
Tram. 314-07342/09

Resposta del Govern
Reg. 16113 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07340/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 16114 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07396/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
publicació al DOGC de la relació de llocs de treball dels 
departaments i òrgans de l’estructura administrativa i de 
serveis de la Generalitat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Mercè Civit Illa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita 314-07396/09, conjuntament amb les número de 
tramitació 314-07397/09 a 314-07405/09

El Decret 328/1993, de 28 de setembre, sobre les relaci-
ons de llocs de treball del personal funcionari de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, estableix que 
les relacions de llocs de treball s’han d’adequar als can-
vis organitzatius, estructurals i funcionals que es produ-
eixen a l’Administració de la Generalitat.

D’acord amb l’anteriorment dit, és a partir de la publica-
ció dels decrets de reestructuració dels diferents depar-
taments de la Generalitat de Catalunya, que s’actualitzen 
les corresponents relacions de llocs de treball, les quals 
s’adeqüen a les estructures aprovades.

Un cop enllestit el procés, es publicaran al DOGC les 
corresponents relacions de llocs de treball (RLT) on es 
determinaran els llocs de treball corresponents al per-
sonal funcionari i al laboral, juntament amb la resta de 
personal al servei de la Generalitat.

Pel que fa al personal eventual, a més, els llocs estan de-
terminats a l’Acord de Govern, de 18 de gener de 2011, 
pel qual s’estableix el nombre de llocs de treball reser-



26 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 122

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llocs de treball vacants, 
coberts temporalment per funcionaris inte-
rins o personal laboral en contracte tempo-
ral, en l’Administració i els serveis de la Ge-
neralitat
Tram. 314-07402/09

Resposta del Govern
Reg. 16114 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07396/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 16114 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07396/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 16114 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07396/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 16114 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07396/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 16114 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07396/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llocs de treball vacants, 
desglossats segons es destinin a funciona-
ris i personal laboral i eventual, en l’Adminis-
tració i els serveis de la Generalitat
Tram. 314-07401/09

Resposta del Govern
Reg. 16114 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07396/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració i la presentació d’un pla 
per a la reducció de personal en l’Adminis-
tració davant dels òrgans de negociació col-
lectiva
Tram. 314-07407/09

Resposta del Govern
Reg. 16115 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07406/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 16116 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07408/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per no haver commemorat la proclamació de la 
República fins al 14 d’abril de 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

Enguany, per a la commemoració de la proclamació de 
la II República, el Memorial Democràtic ha organitzat 
dues activitats prou significatives.

La primera, duta a terme el dia 13 d’abril a la seu del 
Museu d’Història de Catalunya, consistia en la projecció 
del documental Vuelo a Shangri-La, com a homenatge 
als aviadors de la república. Aquesta activitat va comp-
tar amb la participació de l’Associació d’Aviadors de la 
República, el president de la qual va estar al capdavant 
de l’acte.

La segona, duta a terme el 14 d’abril, va consistir en la 
col·laboració del Memorial Democràtic en l’organització 
del programa número 1.000 de l’informatiu El cafè de la 
República (Catalunya Ràdio), dirigit i presentat per Joan 
Barril, al refugi 307, amb la participació del president 
de la Generalitat i de Joan Manuel Serrat, entre d’altres. 
Durant l’activitat es va commemorar el vuitantè aniver-
sari de la proclamació de la República.

Barcelona, 8 de juliol de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de personal funcionari de 
carrera, funcionari interí, laboral, laboral 
temporal i eventual en l’Administració i els 
serveis de la Generalitat
Tram. 314-07405/09

Resposta del Govern
Reg. 16114 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07396/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a reduir el nombre de 
treballadors de l’Administració
Tram. 314-07406/09

Resposta del Govern
Reg. 16115 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07406/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a reduir el nombre de treballadors de l’Ad-
ministració

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Mercè Civit Illa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita 314-07406/09, conjuntament amb la número de 
tramitació 314-07407/09.

D’acord amb el que preveu el Decret 309/2011, de 12 d’abril,  
pel qual es regula el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació 
de la Reforma de l’Administració, és en el marc d’aquest 
consell que s’analitza la situació actual i es prenen les 
mesures adients per planificar les actuacions que s’han 
de dur a terme per a la racionalització i optimització dels 
recursos necessaris per al funcionament de l’Administra-
ció, amb un dimensionament adequat que garanteixi la 
correcta prestació del servei públic.

En el seu moment, totes les actuacions dutes a terme en 
aquest àmbit seran comunicades als òrgans de repre-
sentació col·lectiva, tot i respectant allò que estableix la 
normativa vigent sobre els òrgans de representació de 
personal.

Barcelona, 8 de juliol de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
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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:

L’eventual bestreta del fons de competitivitat correspo-
nent al 2011 no està inclosa en el Projecte de llei de pres-
supostos per al 2011.

Així mateix, va ser explicat en la mateixa presentació i 
lliurament del projecte de llei de pressupostos al Parla-
ment el passat dia 31 de maig, per a la seva tramitació i 
debat, actualment en curs.

D’altra banda, cal recordar que el document del Pla de 
Reequilibri Fiscal i Financer i el projecte de llei de pres-
supostos són instruments de diferent naturalesa, i que res-
ponen a exercicis i finalitats administrativament diferents.

Barcelona, 11 de juliol de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’opinió del conseller d’Economia i 
Coneixement amb relació a la similitud en-
tre la situació econòmica de Catalunya i la 
de Grècia
Tram. 314-07445/09

Resposta del Govern
Reg. 15979 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07445/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opinió del conseller d’Economia i Coneixement amb 
relació a la similitud entre la situació econòmica de Ca-
talunya i la de Grècia

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 Govern està treballant per reequilibrar les finances 
públiques en un marc de contenció de la despesa ja en 
el 2011, amb el compromís d’assoliment dels objectius 
de dèficit públic acordats per als exercicis 2012, 2013 i 
2014 en el si del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
També per a la recuperació de valors com la confiança i 
la credibilitat davant de la ciutadania, els mercats i els 
organismes internacionals.

És en aquest sentit que també s’han presentat i estan en 
tràmit parlamentari els pressupostos per al 2011.

Finalment, i en relació amb les manifestacions referides 
per la Il·lustre Senyora diputada, aquestes formaven part 
d’una resposta a una pregunta oral, i es van formular en 

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

Resposta del Govern
Reg. 16117 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07409/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la re-
qualificació i l’increment de retribució dels responsables de 
les oficines dels delegats territorials del grup A, nivell 24

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

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

Cada delegació territorial disposa d’un únic lloc de tre-
ball eventual que dóna suport al delegat o delegada del 
Govern i que l’assisteix en els seves funcions de coordi-
nació, així com en totes aquelles altres que els hagin as-
signat els corresponents decrets de reestructuració dels 
departaments darrerament aprovats.

Aquesta nova organització marca una diferència signi-
ficativa respecte de l’anterior Govern, en què hi havia 
diversos llocs de treball de personal eventual a les dele-
gacions territorials.

Per tant, no es tracta d’una requalificació ni d’un incre-
ment de retribucions, sinó de l’assignació de funcions 
específiques a un sol lloc de treball de cada Delegació 
del Govern.

Barcelona, 8 de juliol de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió dels imports de les bestre-
tes per als fons de competitivitat en el Pla 
de reequilibri econòmic i financer de la Ge-
neralitat per al 2011
Tram. 314-07444/09

Resposta del Govern
Reg. 15978 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07444/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inclusió dels imports de les bestretes per als fons de 
competitivitat en el Pla de reequilibri econòmic i finan-
cer de la Generalitat per al 2011
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions del conseller d’Eco-
nomia i Coneixement del 17 d’abril de 2011 
amb relació a l’anunci de rebaixes fiscals als 
sectors socials amb rendes altes
Tram. 314-07447/09

Resposta del Govern
Reg. 15981 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07447/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del conseller d’Economia i Coneixement 
del 17 d’abril de 2011 amb relació a l’anunci de rebaixes 
fiscals als sectors socials amb rendes altes

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 compromís del Govern és practicar la moderació fis-
cal tal i com es reflecteix en el Pla de Govern 2011-2014.

D’altra banda, de manera similar a altres tributs, el 
Govern també entén que no hi ha d’haver cap situació 
discriminatòria dels ciutadans de Catalunya en termes 
fiscals respecte dels altres territoris de l’Estat. En aquest 
sentit, cal dir que aquesta situació pot comportar una 
mobilitat de lloc de residència fiscal de persones de ma-
nera que també en pot resultar minvada la recaptació tri-
butària a Catalunya.

En tot cas, la política de moderació fiscal del Govern i 
les mesures que en resultin, s’emmarquen en la finali-
tat de restablir l’equilibri financer de la Generalitat, i la 
voluntat de garantir els serveis essencials de l’estat del 
benestar, i la seva qualitat, a tota la ciutadania.

Barcelona, 11 de juliol de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a resoldre la mas-
sificació dels centres penitenciaris
Tram. 314-07449/09

Resposta del Govern
Reg. 15861 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07449/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a resoldre la massificació dels centres 
penitenciaris

termes de futur, en la hipòtesi que no s’adoptessin les 
mesures i compromisos que el Govern ja està adoptant.

Barcelona, 11 de juliol de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions d’un eurodiputat de 
Convergència i Unió del 17 d’abril de 2011 
sobre la possibilitat que l’Agència Tributària 
de Catalunya actuï com a entitat recaptatò-
ria com a mesura de pressió
Tram. 314-07446/09

Resposta del Govern
Reg. 15980 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07446/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions d’un eurodiputat de Convergència i Unió 
del 17 d’abril de 2011 sobre la possibilitat que l’Agència 
Tributària de Catalunya actuï com a entitat recaptatòria 
com a mesura de pressió

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 Govern ha expressat reiteradament la necessitat d’un 
nou marc fiscal, per atendre les necessitats dels ciutadans 
de Catalunya, i solucionar els problemes de base infra-
estructural del finançament de Catalunya. És en aquest 
sentit que es va crear una comissió específica, d’acord 
amb la Moció 4/IX aprovada pel Parlament de Catalunya, 
per estudiar un nou model de finançament en la línia del 
concert econòmic, que actualment ja ha iniciat els seus 
treballs i que han de concloure abans del 31 d’octubre.

Per tant, d’acord amb les previsions i treballs de la co-
missió, i d’acord amb el mandat resultant de la cimera 
per a la reactivació econòmica de 25 de març, és que el 
Govern disposarà dels elements necessaris previs per de-
manar l’actualització de les balances fiscals, i instar al 
Govern de l’Estat en aquest sentit d’acord amb la formu-
lació que resulti de la comissió esmentada.

Les declaracions del 17 d’abril de 2011 a què s’al·ludeix en 
la pregunta, cal circumscriure-les en el moment i context 
corresponent, i s’orientaven a remarcar aquesta mateixa 
necessitat de pacte fiscal, amb referència a uns escenaris 
hipotètics, en tot cas per reforçar aquest missatge.

Barcelona, 11 de juliol de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Annex

El passat 2 de febrer, la visita del Secretari del Govern 
a la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà va 
servir per presentar públicament el nou director, Sr. Joan 
Gaubí. 

A la presentació pública també hi van assistir, a part de 
mitjans de comunicació, representants de les institucions 
nord catalanes  i el cònsol de l’Estat espanyol a la ciutat.

L’assumpció de responsabilitats del senyor Gaubí es va 
adequar al procediment ordinari utilitzat per la Gene-
ralitat de Catalunya en casos similars. Va ser nomenat 
com a eventual, però aquest nomenament no es va ar-
ribar a fer efectiu perquè donada la seva condició de 
ciutadà francès, la relació contractual es va formalitzar 
mitjançant un contracte laboral subjecte a la legislació 
francesa.

La contractació del nou director no suposa una alteració 
substancial del pressupost inicial destinat a les despeses 
de personal de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, atès 
que anteriorment hi havia una altra persona que assumia 
aquesta responsabilitat.

Pel que fa al règim retributiu i les conseqüències de l’ex-
tinció de la relació laboral del senyor Gaubí, caldrà ate-
nir-se, únicament, a la legislació laboral francesa, atesa 
la singularitat de les causes concretes de l’hipotètic ces-
sament. 

Referent a la gestió econòmica de la Casa de la Generali-
tat a Perpinyà, cal assenyalar el següent:

1. El Departament d’Economia i Coneixement autoritza 
els comptes corrents dels fons a justificar  i estableix els 
requisits que han de complir aquests comptes. 

2. Quant a la signatura de xecs, no s’ha produït cap canvi 
de criteri en aquesta legislatura en relació amb aquesta 
qüestió.  Els criteris de signatura són els establerts pel  
Departament d’Economia i Coneixement.

3. Els comptes corrents de la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà estan sotmesos al control de la Intervenció Ge-
neral i de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la nor-
mativa vigent.

En darrer terme, pel que fa als criteris de contractació 
del personal de la Casa de Perpinyà, val a dir que aquests 
s’han dut a terme seguint els criteris de contractació de 
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la normativa 
vigent.

Barcelona, 12 de juliol de 2011

Germà Gordó
Secretari del Govern

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

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

El Departament de Justícia, mitjançant la Direcció Ge-
neral de Serveis Penitenciaris, pretén consolidar el mo-
del penitenciari català, orientat a la reinserció social.

En l’àmbit de les infraestructures està prevista l’elabo-
ració del Pla d’equipaments penitenciaris per al període 
2011-2018, que, amb l’avaluació i, si escau, la revisió del 
Pla actual, l’adequarà a les necessitats d’equipaments 
previstos i la futura disponibilitat de nous centres.

Les actuacions en curs són l’equipament del Centre Pe-
nitenciari Puig de les Basses, a Figueres, i la construcció 
del Centre Penitenciari Mas d’Enric al Catllar, Tarragona.

Així mateix, el Departament treballa en la reducció de la 
població reclusa, mitjançant les mesures penals alterna-
tives i el compliment en medi obert.

Pel que fa al grau de conflictivitat en els centres peniten-
ciaris respecte a les dades d’anys anteriors, enguany no 
ha augmentat i, en línies generals, s’ha reduït.

Barcelona, 11 de juliol de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el director de la Casa de la Generalitat 
a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-07450/09

Resposta del Govern
Reg. 16135 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07450/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta conjunta a 
les preguntes escrites, amb Número de Tramitació: 314-
07450/09 a 314-07452/09, ambdues incloses, amb la in-
formació facilitada per la Secretaria del Govern.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Annex

Referent a l’opinió del president de la Generalitat en 
relació amb les declaracions del secretari general de la 
Presidència relatives al càrrec de la Vicepresidència del 
Govern, informem del següent:

Aquesta Oficina no té constància de cap opinió relativa a 
la figura de la vicepresidència del Govern que hagi estat 
expressada pel Portaveu i secretari general de la Presi-
dència, Sr. Francesc Homs, en atribució de les funcions 
del seu càrrec.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Rosa M. Mestres i Güell 
Cap de l’oficina

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions per a cobrir la deman-
da de places de P3 a Granollers (Vallès Ori-
ental)
Tram. 314-07484/09

Resposta del Govern
Reg. 16145 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07484/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions per a cobrir la demanda de places de P3 a 
Granollers (Vallès Oriental)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries amb número de tramitació 314-
07484/09 a 314-07486/09:

El Departament d’Ensenyament, que té previst respectar 
el projecte educatiu de l’Escola Lledoner, de Granollers, 
oferirà el proper curs escolar 2011/2012 en aquest centre 
un grup addicional de 1r curs d’educació infantil de 2n 
cicle, atès que l’Escola disposa d’espai suficient i s’evita 
així la sobreràtio de la resta de centres del municipi.

Barcelona, 15 de juliol de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió econòmica de la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-07451/09

Resposta del Govern
Reg. 16135 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07450/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris de contractació de perso-
nal a la Casa de la Generalitat a Perpinyà 
(Rosselló)
Tram. 314-07452/09

Resposta del Govern
Reg. 16135 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07450/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’opinió del president de la Generalitat 
amb relació a les declaracions del secretari 
general de la Presidència relatives al càrrec 
de la Vicepresidència del Govern
Tram. 314-07464/09

Resposta del Govern
Reg. 16132 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07464/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opinió del president de la Generalitat amb relació a les 
declaracions del secretari general de la Presidència rela-
tives al càrrec de la Vicepresidència del Govern

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 escri-
ta, amb Número de Tramitació: 314-07464/09, amb la in-
formació facilitada per la l’Oficina del Portaveu del Govern.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Mitjançant l’Acord GOV/80/2011, de 17 de maig, pel qual 
es nomenen els representants de la Generalitat de Cata-
lunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, el Go-
vern de la Generalitat ha adaptat la composició d’aquesta 
Comissió a la nova composició i estructura del Govern.

En aquest sentit, l’apartat 3 de l’esmentat acord designa 
els diputats que, a proposta dels grups parlamentaris, i 
en representació d’aquests, assistiran a les reunions prè-
vies de la part catalana de la Comissió.

Finalment, informar que el Govern està treballant per ar-
ribar a un acord amb la representació del Govern de l’Es-
tat en la Comissió per tal de convocar, properament, una 
reunió del Ple d’aquesta Comissió en la qual la Genera-
litat plantejarà les seves propostes en tots aquells àmbits 
d’actuació que són de la seva competència.

Barcelona, 8 de juliol de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació contractual amb el director 
de la Casa de la Generalitat a Perpinyà
Tram. 314-07493/09

Resposta del Govern
Reg. 16131 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07493/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la relació contractual amb el director de la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb Número de Tramitació: 314-07493/09, amb 
la informació facilitada per la Secretaria del Govern.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Annex

Referent a la relació contractual amb el director de la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà, us informem del se-
güent:

El Sr. Joan Gaubí  va ser nomenat com a eventual, però 
aquest nomenament no es va arribar a fer efectiu perquè 
donada la seva condició de ciutadà francès, la relació 
contractual es va formalitzar mitjançant un contracte la-
boral subjecte a la legislació francesa.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el respecte del projecte educatiu de 
l’escola El Lledoner de Granollers (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-07485/09

Resposta del Govern
Reg. 16145 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07484/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adopció de la proposta d’ampliació 
de les ràtios de les escoles de Granollers 
(Vallès Oriental)
Tram. 314-07486/09

Resposta del Govern
Reg. 16145 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07484/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de la Comissió Bila-
teral Generalitat - Estat per a la participació 
de la Generalitat en la formació de la posició 
de l’Estat en la cimera del Consell Europeu 
per al Pacte de l’euro del 24 i 25 de març de 
2011
Tram. 314-07492/09

Resposta del Govern
Reg. 16118 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07492/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat 
per a la participació de la Generalitat en la formació de 
la posició de l’Estat en la cimera del Consell Europeu per 
al Pacte de l’euro del 24 i 25 de març de 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita 314-07492/09, conjuntament amb la número de 
tramitació 314-07494/09
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les preguntes escrites, amb Número de Tramitació: 314-
07495/09 i 314-07496/09, amb la informació facilitada per 
l’Assessoria Jurídica del Departament de la Presidència.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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, 8 de juliol  de 2011 

Mercè Curull i Martínez
Advocada en Cap
Departament de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general  
de la Presidència a la reunió del Govern del 
26 d’abril de 2011
Tram. 314-07496/09

Resposta del Govern
Reg. 16134 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07495/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 27 d’abril de 2011
Tram. 314-07497/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07497/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 27 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 314-07497/09, conjuntament amb les número de 
tramitació 314-07498/09 a 314-07529/09.

Presta els seus serveis com a personal laboral a la Casa 
de la Generalitat a Perpinyà, de conformitat amb el con-
tracte signat a tal efecte, segons el règim previst al De-
cret 325/2011 de 26 d’abril.  Pel que fa a les responsabi-
litats que manté el Sr. Gaubí, són les pròpies de direcció 
de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.

D’ençà del 28 de gener d’enguany fins a la presa de pos-
sessió del Sr. Gaubí no hi ha hagut cap persona exercint 
el càrrec de director de la Casa de la Generalitat de Per-
pinyà, la qual ha estat dirigida pel secretari general del 
Departament de la Presidència, tal com preveu l’article 
13.f de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organitza-
ció, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.

El bon funcionament de la Casa de la Generalitat a Per-
pinyà no s’ha vist afectat en cap moment.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Germà Gordó i Aubarell
Secretari 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els representants del Govern de la 
Generalitat en la Comissió Bilateral Genera-
litat-Estat
Tram. 314-07494/09

Resposta del Govern
Reg. 16118 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07484/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general  
de la Presidència a la reunió del Govern del  
19 d’abril de 2011
Tram. 314-07495/09

Resposta del Govern
Reg. 16134 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07495/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la 
reunió del Govern del 19 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 conjunta a 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 3 de maig de 2011
Tram. 314-07501/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 4 de maig de 2011
Tram. 314-07502/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 5 de maig de 2011
Tram. 314-07503/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 6 de maig de 2011
Tram. 314-07504/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

L’agenda detallada entre els dies 27 d’abril i 7 de juny 
consta de cent catorze reunions, cinquanta-set actes, sis 
consells executius, sis consells tècnics, vuit dies de ses-
sió plenària al Parlament de Catalunya i cinc rodes de 
premsa.

Barcelona, 12 de juliol de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 28 d’abril de 2011
Tram. 314-07498/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 29 d’abril de 2011
Tram. 314-07499/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 2 de maig de 2011
Tram. 314-07500/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 13 de maig de 2011
Tram. 314-07509/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 16 de maig de 2011
Tram. 314-07510/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 17 de maig de 2011
Tram. 314-07511/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 18 de maig de 2011
Tram. 314-07512/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 9 de maig de 2011
Tram. 314-07505/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 10 de maig de 2011
Tram. 314-07506/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 11 de maig de 2011
Tram. 314-07507/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 12 de maig de 2011
Tram. 314-07508/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 25 de maig de 2011
Tram. 314-07517/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 26 de maig de 2011
Tram. 314-07518/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 27 de maig de 2011
Tram. 314-07519/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 30 de maig de 2011
Tram. 314-07520/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 19 de maig de 2011
Tram. 314-07513/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 20 de maig de 2011
Tram. 314-07514/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 23 de maig de 2011
Tram. 314-07515/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 24 de maig de 2011
Tram. 314-07516/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 6 de juny de 2011
Tram. 314-07525/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 7 de juny de 2011
Tram. 314-07526/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 8 de juny de 2011
Tram. 314-07527/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 9 de juny de 2011
Tram. 314-07528/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 31 de maig de 2011
Tram. 314-07521/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern l’1 de juny de 2011
Tram. 314-07522/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 2 de juny de 2011
Tram. 314-07523/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 3 de juny de 2011
Tram. 314-07524/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.
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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 projec-
te de remodelació i ampliació del casal de la gent gran 
d’Olot es troba en la darrera fase de redacció.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de l’increment dels morts 
en accidents de trànsit el primer quadrimes-
tre del 2011
Tram. 314-07542/09

Resposta del Govern
Reg. 15986 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07542/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de l’increment dels morts en accidents de trànsit 
el primer quadrimestre del 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-07542/09.

Les xifres estadístiques en què es tracten quantitats poc 
elevades necessiten d’un cert temps per poder tenir un 
mínim valor estadístic, per ser indicadores d’una millora 
o d’un empitjorament, en aquest cas, de la mortalitat per 
accident de trànsit en carretera.

Tots els anys anteriors, en els quals finalment hi ha hagut 
una millora en la xifra final de morts en carretera, hi 
ha hagut períodes negatius i positius. És el resultat final 
d’aquest indicador el que ens preocupa. Per aquest motiu 
serà en els últims mesos de l’any on veurem com es con-
creta l’evolució de la mortalitat en carretera.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda de la vicepresidenta del Go-
vern el 10 de juny de 2011
Tram. 314-07529/09

Resposta del Govern
Reg. 16119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07497/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 16094 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07535/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de centre cívic i d’oficina d’atenció ciutadana 
de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)

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 projecte 
de centre cívic i d’oficina es troba en la darrera fase de 
redacció.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 16095 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07536/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de remodelació i ampliació del Casal de la Gent 
Gran d’Olot (Garrotxa)
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La dotació de personal existent a la plantilla de tècnics 
habilitats per a la vigilància i control de les condicions 
de treball seria la següent:

– 2007: 50

– 2008: 70

– 2009: 70

– 2010 (gen-oct): 71

– 2010 (nov-des): 55

– 2011 (pròrroga): 25

Fins a l’octubre de 2010, els tècnics habilitats van estar 
adscrits als Centre de Seguretat i Salut Laboral, en de-
pendència funcional de la Direcció General de Relaci-
ons Laborals i Qualitat en el Treball. La seva dedicació 
a tasques de vigilància i control era parcial, no exclusiva.

Al novembre de 2010 es va produir el canvi voluntari 
d’adscripció dels tècnics habilitats a la Direcció General 
de la Inspecció de Treball. Aquest fet va implicar deixar 
sense efectes 16 habilitacions.

Al 2011, desprès del procediment de pròrroga de l’ha-
bilitació del personal tècnic per a tasques de control i 
vigilància de condicions de treball, per al període 2011-
2012, és de 25.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 16157 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07548/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’índex de sinistralitat laboral del 2007 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

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

L’evolució dels índex d’incidència per sinistralitat labo-
ral s’han reduït significativament els darrers anys, així 
l’índex d’incidència total de 2007 va ser de 5.723,98; a 
2008, 5.300,47; al 2009, 4.347,06; al 2010, 4.107,56).

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 16155 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07546/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actuacions dels tècnics de vigilància i control 
de les condicions de treball del 2007 al març del 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

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

El nombre d’actuacions realitzades pels tècnics habili-
tats, entenent com a tal les visites realitzades a centres de 
treball, citacions i altres visites serien les següents:

– 2007: 7.680

– 2008: 8.375

– 2009: 14.405

– 2010: 13.095

– 2011 (1r. semestre): 5.898

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 16156 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07547/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla de tècnics de vigilància i control de les condi-
cions de treball del 2007 al 2010 i la previsió per al 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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L’any 2010, el Departament de la Presidència va encar-
regar una auditoria per avaluar l’impacte dels ajuts en el 
desenvolupament econòmic de les comarques afectades.

Les conclusions de l’auditoria pel que fa a l’impacte dels 
ajuts indicaven, entre d’altres coses, que el programa no 
semblava tenir cap efecte sobre la generació d’ocupació i 
tampoc no es podia concretar si els ajuts havien millorat 
la situació de la indústria a les comarques analitzades. 

A l’inici d’aquesta legislatura, el Departament de la Pre-
sidència ha tornat a analitzar el grau d’assoliment dels 
objectius previstos a les convocatòries d’ajuts per a ac-
tuacions de dinamització econòmica 2008-2010, a partir 
de les dades aportades per l’auditoria, i ha constatat que 
l’impacte d’aquesta convocatòria d’ajuts sobre els indica-
dors macroeconòmics de les comarques afectades és nul. 

Per tot l’exposat, el Govern considera que, en aquests 
moments, no és oportú ampliar les convocatòries d’ajuts 
per a actuacions de dinamització econòmica 2008-2010. 
Això no obstant, el Govern continuarà treballant per fo-
mentar l’activitat econòmica i la vertebració del territori, 
d’acord amb el Pla de Govern 2011-2014.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Teresa Prohias i Ricart
Directora

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació als ajuntaments de l’en-
torn de la central nuclear d’Ascó del vessa-
ment d’aigua radioactiva del 28 d’abril de 
2011
Tram. 314-07550/09

Resposta del Govern
Reg. 16158 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07550/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la informació als ajuntaments de l’entorn de la central 
nuclear d’Ascó del vessament d’aigua radioactiva del 28 
d’abril de 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
a les iniciatives amb NT: 314-07550/09 i 314-07552/09:

El dia 28 d’abril de 2011 a les 13:18 h el Cecat va rebre 
l’informe de succés notificable de 24 h referent a l’in-
cident a la unitat I de la central nuclear d’Ascó objecte 
de la pregunta parlamentària. Segons aquest informe, el 
succés va tenir lloc el dia 27 d’abril de 2011 a les 11:54.

D’acord amb la instrucció IS-10, de 25 de juliol de 2006, 
del Consell de Seguretat Nuclear, el titular de la central 
nuclear està obligat a comunicar un succés d’aquest tipus 

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

Resposta del Govern
Reg. 16133 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07549/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació de la convocatòria del Pla d’iniciatives de di-
namització comarcal de l’Anoia per al període 2011-2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

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: 314-07549/09, amb 
la informació facilitada per la Direcció de Serveis del 
Departament de la Presidència.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Annex

El Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal 2008-
2010 (IDC), aprovat pel Govern de la Generalitat el 22 de  
gener de 2008, estava destinat a les comarques més de-
primides econòmicament o especialment despoblades. 
Concretament, l’Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la 
Terra Alta. 

El Pla volia afavorir la vertebració del territori, compen-
sar les desigualtats, i potenciar el desenvolupament de 
les zones amb menys dinamisme econòmic o especial-
ment despoblades del territori català, d’acord amb allò 
establert al Pla de Govern 2007-2010.

Constava de dues línies d’actuació:

– Avançament del calendari d’execució de determinades 
actuacions previstes i planificades a les quatre comar-
ques seleccionades que tinguessin incidència en la dina-
mització econòmica a curt i mig termini, perquè fossin 
executades dins de la passada legislatura.

– Foment de l’activitat econòmica, mitjançant una con-
vocatòria anual d’ajuts durant els anys de durada del Pla 
(2008-2010), adreçada a actuacions de dinamització eco-
nòmica en les comarques seleccionades.

L’Acord de Govern de 19 gener de 2010, va modificar 
l’Acord de Govern de 22 de gener de 2008, i va ampliar, 
l’àmbit geogràfic d’actuació de la convocatòria d’ajuts 
del Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal corres-
ponent a l’exercici 2010, incloent-hi tres noves comar-
ques com a destinatàries de la línia d’ajuts: el Baix Ebre, 
el Montsià i la Ribera d’Ebre.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’un expedient informatiu 
amb relació al vessament d’aigua radioacti-
va de la central nuclear d’Ascó del 28 d’abril 
de 2011
Tram. 314-07551/09

Resposta del Govern
Reg. 16159 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07551/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’un expedient informatiu amb relació al ves-
sament d’aigua radioactiva de la central nuclear d’Ascó 
del 28 d’abril de 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
a les iniciatives amb NT. 314-07551/09 i 314-07553/09:

Cal assenyalar que d’acord amb l’article 1.1 de la Llei 
15/1980, de 22 d’abril, de creació del Consell de Segu-
retat Nuclear (CSN), modificada per la Llei 33/2007, de 
7 de novembre, l’únic organisme competent en matèria 
de seguretat nuclear i protecció radiològica és el CSN, 
sent aquest un ens de dret públic, independent de l’Admi-
nistració General de l’Estat, amb personalitat jurídica i 
patrimoni propi i independent dels de l’Estat.

De la mateixa manera l’article 3 del Reial decret 
1440/2010, de 5 de novembre, pel que s’aprova l’Estatut 
del Consell de Seguretat Nuclear, preveu que el CSN és 
l’únic organisme públic competent en matèria de segure-
tat nuclear i protecció radiològica, encarregat de protegir 
els treballadors, la població i el medi ambient dels efec-
tes nocius de les radiacions ionitzants, propiciar que les 
instal·lacions nuclears i radioactives siguin operades pels 
titular de forma segura, i establir les mesures de pre-
venció i correcció davant d’emergències radiològiques, 
siguin quin sigui el seu origen.

I en relació a la detecció d’incompliments per part de 
l’empresa, d’acord amb els articles 7 i 8 del Reial decret 
1440/2010, de 5 de novembre esmentat:

A l’Estat espanyol, el Consell de Seguretat Nuclear és 
l’únic organisme competent en matèria de seguretat nu-
clear i protecció radiològica, d’acord amb el què esta-
bleix l’article 1 de la Llei 33/2007, de 7 de novembre.

Per altra banda, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya úni-
cament tracta la matèria de seguretat nuclear a l’article 
132.4 dins l’àmbit d’emergències i protecció civil.

Malgrat no tenir competències en aquest àmbit, el Go-
vern de la Generalitat no pot ser aliè a aquesta temàtica 
i intenta incidir de la forma que seguidament s’explicita.

Amb data 15 de juny de 1984, la Generalitat de Catalunya 
i el Consell de Seguretat Nuclear, en virtut de la dispo-
sició addicional tercera de la llei 15/1980, de 22 d’abril,  

(F7) al Consell de Seguretat Nuclear en un temps màxim 
de 24 hores. D’acord amb el protocol d’intercanvi d’in-
formació entre el Consell de Seguretat Nuclear i el De-
partament d’Interior, de 18 de setembre de 2008, la Sala 
d’Emergències (Salem) del Consell de Seguretat Nuclear 
transmetrà el més aviat possible les notificacions de suc-
cessos que rebi dels titulars de les centrals nuclears al 
Cecat.

Quan es va rebre la notificació, el Cecat va valorar tèc-
nicament el seu contingut quant a risc potencial envers 
el medi ambient, els béns i la població a l’exterior. El 
comunicat especificava, en particular:

– La unitat es troba en fase de recàrrega amb combusti-
ble al reactor (és a dir, la unitat es troba aturada).

– En cap moment s’ha detectat un increment de les lec-
tures dels monitors de radiació d’àrea i de l’atmosfera de 
contenció.

– No s’ha comptabilitzat contaminació en el personal 
afectat.

Seguint l’operativa establerta, des del Cecat es va tru-
car la Salem i la Subdelegació del Govern de l’Estat a 
Tarragona per tal d’ampliar la informació i poder avalu-
ar millor la gravetat de la situació i la potencialitat dels 
danys a l’exterior. Els dos organismes van ratificar que 
es tractava d’un incident menor controlat i que d’acord 
a les informacions no hi havia danys potencials a l’ex-
terior. Cal tenir en compte que d’acord al marc compe-
tencial vigent en matèria de risc nuclear, l’activació del 
pla d’emergència nuclear a Tarragona (Penta) és respon-
sabilitat de l’Administració de l’Estat. L’activació del pla 
seria comunicada al Cecat des de la Subdelegació del 
Govern de l’Estat a Tarragona.

Comprovat, doncs, que es tractava d’un incident menor 
sense repercussions a l’exterior de la central nuclear i que 
la comunicació de l’incident s’havia rebut aproximada-
ment 24 hores després de que es produís i per tant dins 
dels terminis establerts als procediments operatius vigents 
abans indicats, la resposta del Cecat va ser la prevista als 
procediments operatius interns: difusió de la informació 
de l’incident mitjançant el reenviament de l’informe de 
succés notificable als municipis de les zones I i II d’As-
có i als organismes de la Generalitat de Catalunya con-
templats en el protocol intern de comunicació del Cecat. 
Aquesta difusió s’ajusta al marc competencial actual de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de protecció civil i 
risc nuclear. Amb posterioritat a aquesta difusió, cap mu-
nicipi ni organisme va demanar cap ampliació d’informa-
ció al Cecat en relació a la comunicació rebuda.

Posteriorment, el 6 de maig de 2011, el Cecat va rebre 
de la Salem la nota de premsa emesa pel Consell de Se-
guretat Nuclear, en la qual es classifica el succés com un 
esdeveniment de nivell 1 en l’escala internacional d’es-
deveniments nuclears INES, la qual cosa ratifica el fet 
que el succés no va tenir cap repercussió a l’exterior de 
la central nuclear i les repercussions a l’interior van ser 
reduïdes. Per tant, aquesta notificació no va comportar la 
necessitat d’accions addicionals.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el recorregut de l’aigua contamina-
da vessada per la central nuclear d’Ascó el  
28 d’abril de 2011
Tram. 314-07552/09

Resposta del Govern
Reg. 16158 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07550/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 16159 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07551/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 16160 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07554/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els controls sanitaris als treballadors que van entrar en 
contacte amb l’aigua contaminada vessada per la central 
nuclear d’Ascó el 28 d’abril de 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

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

A l’Estat espanyol, el Consell de Seguretat Nuclear és 
l’únic organisme competent en matèria de seguretat nu-
clear i protecció radiològica, d’acord amb el què esta-
bleix l’article 1 de la Llei 33/2007, de 7 de novembre.

per la qual es crea el Consell de Seguretat Nuclear, van 
subscriure un acord mitjançant el qual s’encomana a la 
Generalitat de Catalunya l’exercici de determinades fun-
cions que estan atribuïdes al Consell. Aquest Acord va 
ser renovat el 14 de maig de 1987 i revisat el 20 de de-
sembre de 1996 i el 22 de desembre de 1998.

Entre les funcions encomanades a la Generalitat de Ca-
talunya, figura la vigilància radiològica ambiental a l’ex-
terior de les centrals nuclears de Vandellós i Ascó.

Aquesta vigilància radiològica es realitza de dues mane-
res: la primera, mitjançant l’anàlisi de mostres representa-
tives del medi ambient i aliments de l’entorn extern de les  
centrals nuclears; la segona, mitjançant estacions de me-
sura radiològica en temps real situades a l’entorn dels 
emplaçaments de les centrals.

Per realitzar el primer tipus de vigilància, la Generalitat 
de Catalunya, amb la finalitat d’obtenir uns resultats en 
les anàlisis radiològiques de les mostres de la màxima 
fiabilitat, estableix convenis amb la Universitat Politèc-
nica de Catalunya i amb la Fundació Bosch - Gimpera de 
la Universitat de Barcelona.

Per realitzar el segon tipus de vigilància, la Generalitat 
de Catalunya té instal·lades dues xarxes de monitors per 
a la vigilància radiològica ambiental. La primera xarxa 
es denomina Xarxa de Vigilància de les Centrals Nucle-
ars i està constituïda per 8 equips de mesura de la taxa 
de dosi equivalent, distribuïts en l’entorn de les centrals 
nuclears de Vandellós i Ascó i 2 equips més de mesura 
del contingut de radioactivitat en l’aigua situats en el riu 
Ebre, abans i després del seu pas per l’emplaçament de la 
central nuclear d’Ascó, respectivament.

La segona xarxa, denominada General de Catalunya, 
està constituïda per 9 monitors de mesura de la radio-
activitat de l’aire, instal·lats a Barcelona, Girona, Roses, 
Vielha, Pujalt, Lleida, Ascó, Vandellós i Tarragona.

El Consell de Seguretat Nuclear avalua la informació 
obtinguda de la vigilància radiològica ambiental a Ca-
talunya.

La Generalitat participa als Comitès Locals d’Informa-
ció d’Ascó i Vandellós. Formen part d’aquests òrgans el 
CSN, el Ministeri d’Indústria, Protecció Civil de l’Estat, 
Ajuntaments de la zona.

El Consell de Seguretat Nuclear, únic organisme compe-
tent en matèria de seguretat nucel·lar i protecció radiolò-
gica a l’Estat, disposa de la informació del fet esdevingut 
a la central nuclear Ascó I el 28.04.2011, li ha atorgat la 
classificació INES 1.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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– Grup sobre els serveis comuns d’ordenació del proce-
diment i la seva interrelació amb les unitats processals 
de suport directe i altres serveis comuns processals.

Els estaments jurídics que hi participen són: jutges, ma-
gistrats, fiscals, secretaris judicials, funcionaris dels di-
ferents cossos al servei de l’Administració de justícia, ad-
vocats, procuradors i representants d’altres institucions o 
col·lectius en funció de la matèria que s’hagi de tractar.

Barcelona, 11 de juliol de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

Resposta del Govern
Reg. 15863 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07556/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desenvolupament i la implantació del sistema e-justícia.
cat

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas

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

L’import de la despesa econòmica dedicada al desenvo-
lupament i implementació dels mòduls que integren els 
sistema e-justícia.cat es pot consultar al web del Depar-
tament d’Economia i Coneixement:

http://www20.gencat.cat/portal/site/economia/menuitem. 
4105abfd0da1553bf813ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=ca746e4
7e8649210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchann
el=ca746e47e8649210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&v
gnextfmt=default

Quant a l’assignació de recursos humans destinats a la 
modernització dels sistemes informàtics, es tenen en 
compte les dotacions del Servei d’Implantació i Segui-
ment de Programes Informàtics i una part proporcional 
de l’Àrea TIC de la Direcció de Serveis.

L’elaboració dels pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya per al 2011 es troba en fase de tramitació i s’em-
marca dins d’un context fiscal restrictiu que comporta 
mesures de contenció de la despesa.

El sistema e-justícia.cat no és un projecte independent 
sinó que es tracta del suport de les TIC a la nova Oficina 
Judicial i, per tant, cal planificar la seva implementació 
conjuntament i progressiva.

Per altra banda, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya úni-
cament tracta la matèria de seguretat nuclear a l’article 
132.4 dins l’àmbit d’emergències i protecció civil.

El Consell de Seguretat Nuclear, únic organisme compe-
tent en matèria de seguretat nuclear i protecció radiolò-
gica a l’Estat, disposa de la informació del fet esdevingut 
a la central nuclear Ascó I el 28.04.2011, li ha atorgat la 
classificació INES 1.

A més la inspecció reactiva del CSN va concloure que 
l’abocament d’aigua a l’interior del recinte de contenció 
no va tenir un impacte radiològic significatiu i a més que 
els 19 treballadors als quals se’ls van mullar els peus, 
van ser sotmesos als controls radiològics establerts per 
a la sortida de zona controlada, no detectant-se contami-
nació en cap d’ells. Com a mesura addicional, a aquells 
treballadors que ho van sol·licitar se’ls va realitzar un 
control de contaminació interna en què es va constatar 
l’absència de contaminació.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la implantació de la nova oficina ju-
dicial
Tram. 314-07555/09

Resposta del Govern
Reg. 15862 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07555/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implantació de la nova oficina judicial

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas

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 l’avalua-
ció dels resultats dels plans pilot que es van implantar 
a deu partits judicials. A partir de les conclusions que 
s’obtinguin, s’elaborarà un calendari i es determinaran 
els partits judicials en els quals es posarà en marxa el 
nou model d’oficina judicial de manera progressiva.

El 14 d’abril de 2011 es van reprendre les reunions del 
Grup de treball per a l’estudi i la implantació de la nova 
Oficina Judicial a Catalunya que es va crear al 2006 mit-
jançant la Resolució JUS/755/2006, de 21 de març, per 
la qual es dóna publicitat a la Resolució del conseller de 
Justícia de 3 de febrer de 2006. Aquest grup de treball 
està integrat pels grups específics següents:

– Grup sobre els serveis comuns processals generals.

– Grup sobre els serveis comuns processals d’execució.
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el medi ambient, els béns i la població a l’exterior. El 
comunicat especificava, en particular:

– La unitat es troba en fase de recàrrega amb combusti-
ble al reactor (és a dir, la unitat es troba aturada).

– En cap moment s’ha detectat un increment de les lec-
tures dels monitors de radiació d’àrea i de l’atmosfera de 
contenció.

– No s’ha comptabilitzat contaminació en el personal 
afectat.

Seguint l’operativa establerta, des del Cecat es va tru-
car la Salem i la Subdelegació del Govern de l’Estat a 
Tarragona per tal d’ampliar la informació i poder avalu-
ar millor la gravetat de la situació i la potencialitat dels 
danys a l’exterior. Els dos organismes van ratificar que 
es tractava d’un incident menor controlat i que d’acord 
a les informacions no hi havia danys potencials a l’ex-
terior. Cal tenir en compte que d’acord al marc compe-
tencial vigent en matèria de risc nuclear, l’activació del 
pla d’emergència nuclear a Tarragona (Penta) és respon-
sabilitat de l’Administració de l’Estat. L’activació del pla 
seria comunicada al Cecat des de la Subdelegació del 
Govern de l’Estat a Tarragona.

Comprovat, doncs, que es tractava d’un incident menor 
sense repercussions a l’exterior de la central nuclear i 
que la comunicació de l’incident s’havia rebut aproxi-
madament 24 hores després de que es produís i per tant 
dins dels terminis establerts als procediments operatius 
vigents abans indicats, la resposta del Cecat va ser la 
prevista als procediments operatius interns: difusió de 
la informació de l’incident mitjançant el reenviament  
de l’informe de succés notificable als municipis de les 
zones I i II d’Ascó i als organismes de la Generalitat de 
Catalunya contemplats en el protocol intern de comuni-
cació del Cecat. Aquesta difusió s’ajusta al marc com-
petencial actual de la Generalitat de Catalunya en matè-
ria de protecció civil i risc nuclear. Amb posterioritat a 
aquesta difusió, cap municipi ni organisme va demanar 
cap ampliació d’informació al Cecat en relació a la co-
municació rebuda.

Posteriorment, el 6 de maig de 2011, el Cecat va rebre 
de la Salem la nota de premsa emesa pel Consell de Se-
guretat Nuclear, en la qual es classifica el succés com un 
esdeveniment de nivell 1 en l’escala internacional d’es-
deveniments nuclears INES, la qual cosa ratifica el fet 
que el succés no va tenir cap repercussió a l’exterior de 
la central nuclear i les repercussions a l’interior van ser 
reduïdes. Per tant, aquesta notificació no va comportar la 
necessitat d’accions addicionals.

Punt 2. Amb posterioritat al Registre d’aquesta pregunta, 
el CSN ha fet pública una ampliació de la informació 
amb data 6.05.2010 que recull el resultat de la inspecció 
reactiva realitzada pel CSN.

Punt 3. A més la inspecció reactiva del CSN va con-
cloure que l’abocament d’aigua a l’interior del recinte de 
contenció no va tenir un impacte radiològic significatiu 
i a més que els 19 treballadors als quals se’ls van mullar 
els peus, van ser sotmesos als controls radiològics esta-
blerts per a la sortida de zona controlada, no detectant-se 
contaminació en cap d’ells. Com a mesura addicional, 
a aquells treballadors que ho van sol·licitar se’ls va re-

L’estructura del nou programari es basa en diferents 
mòduls que s’integraran en una mateixa aplicació infor-
màtica i que evolucionaran segons les reformes que es 
duguin a terme. Així, el procediment d’implementació 
comporta una tasca complexa que ha d’ajustar-se als 
requeriments de compatibilitat, per fer possible la inte-
roperabilitat de sistemes, i on totes les unitats judicials 
puguin compartir informació de forma sincronitzada, 
actual i disponible en temps real, ja que seguirà l’Esque-
ma Judicial d’Interoperabilitat i Seguretat (EJIS).

La prova pilot que s’està duent a terme al Jutjat de Pri-
mera Instància núm. 37 de Barcelona ha permès incor-
porar les millores proposades i està previst que finalitzi 
el proper mes de desembre.

Barcelona, 11 de juliol de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

Resposta del Govern
Reg. 16161 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07563/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el vessament d’aigua contaminada de la central nuclear 
d’Ascó del 27 d’abril de 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Punt 1. El dia 28 d’abril de 2011 a les 13:18 h el Cecat va 
rebre l’informe de succés notificable de 24 h referent a 
l’incident a la unitat I de la central nuclear d’Ascó objecte 
de la pregunta parlamentària. Segons aquest informe, el 
succés va tenir lloc el dia 27 d’abril de 2011 a les 11:54.

D’acord amb la instrucció IS-10, de 25 de juliol de 2006, 
del Consell de Seguretat Nuclear, el titular de la central 
nuclear està obligat a comunicar un succés d’aquest tipus 
(F7) al Consell de Seguretat Nuclear en un temps màxim 
de 24 hores. D’acord amb el protocol d’intercanvi d’in-
formació entre el Consell de Seguretat Nuclear i el De-
partament d’Interior, de 18 de setembre de 2008, la Sala 
d’Emergències (Salem) del Consell de Seguretat Nuclear 
transmetrà el més aviat possible les notificacions de suc-
cessos que rebi dels titulars de les centrals nuclears al 
Cecat.

Quan es va rebre la notificació, el Cecat va valorar tèc-
nicament el seu contingut quant a risc potencial envers 
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gica a l’Estat, disposa de la informació del fet esdevingut 
a la central nuclear Ascó I el 28.04.2011, li ha atorgat la 
classificació INES 1.

Punt 6. L’Acta d’Inspecció de la CN d’Ascó que va re-
alitzar el CSN el 14 de febrer d’enguany recull les ac-
tuacions desenvolupades a l’àmbit del Sistema Integrat 
de Supervisió de Centrals per la Inspecció resident del 
CSN a la CN d’Ascó durant el quart trimestre de 2010 en 
aplicació del que estableixen la Llei 15/1980 de Creació 
del Consell de Seguretat Nuclear, modificada per la Llei 
33/2007 de 7 de novembre; la llei 25/1964 sobre energia 
Nuclear; el Reglament d’instal·lacions Nuclears i radio-
actives i el Reglament de Protecció Sanitària contra les 
Radiacions Ionitzants.

L’esmentada Acta no posa en relleu cap incompliment 
reglamentari.

Punt 7. Si el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 
sol·licita informe a la Generalitat per tal que es pronun-
ciï des de la vessant d’ordenació del territori i de medi 
ambient i tot i que l’informe no seria vinculant, s’estu-
diarà pels Òrgans competents en ambdues matèries si 
s’han produït variacions en les condicions i paràmetres 
derivats de la continuïtat del funcionament de la central i 
s’analitzaran els resultats de les proves de resistència que 
es realitzen de manera homogènia per a totes les centrals 
de la Unió Europea.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors de l’Admi-
nistració de Justícia que han estudiat als 
cursos de català organitzats per la Generali-
tat del 2007 ençà
Tram. 314-07564/09

Resposta del Govern
Reg. 15864 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07564/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de treballadors de l’Administració de Justícia 
que han estudiat als cursos de català organitzats per la 
Generalitat del 2007 ençà

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas

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

El nombre de funcionaris de l’Administració de justícia 
que s’han inscrit a cursos de català en els darrers quatre 
anys, és el següent:

alitzar un control de contaminació interna en què es va 
constatar l’absència de contaminació.

Punt 4 i 5. La Generalitat no té competències respecte a 
la seguretat de les instal·lacions de les centrals nuclears 
ja que a l’Estat espanyol, el Consell de Seguretat Nuclear 
és l’únic organisme competent en matèria de seguretat 
nuclear i protecció radiològica, d’acord amb el què es-
tableix l’article 1 de la Llei 33/2007, de 7 de novembre.

Malgrat no tenir competències en aquest àmbit, el Go-
vern de la Generalitat no pot ser aliè a aquesta temàtica 
i intenta incidir de la forma que seguidament s’explicita.

Amb data 15 de juny de 1984, la Generalitat de Catalunya 
i el Consell de Seguretat Nuclear, en virtut de la dispo-
sició addicional tercera de la llei 15/1980, de 22 d’abril,  
per la qual es crea el Consell de Seguretat Nuclear, van 
subscriure un acord mitjançant el qual s’encomana a la 
Generalitat de Catalunya l’exercici de determinades fun-
cions que estan atribuïdes al Consell. Aquest Acord va 
ser renovat el 14 de maig de 1987 i revisat el 20 de de-
sembre de 1996 i el 22 de desembre de 1998.

Entre les funcions encomanades a la Generalitat de Ca-
talunya, figura la vigilància radiològica ambiental a l’ex-
terior de les centrals nuclears de Vandellós i Ascó.

Aquesta vigilància radiològica es realitza de dues mane-
res: la primera, mitjançant l’anàlisi de mostres representa-
tives del medi ambient i aliments de l’entorn extern de les  
centrals nuclears; la segona, mitjançant estacions de me-
sura radiològica en temps real situades a l’entorn dels 
emplaçaments de les centrals.

Per realitzar el primer tipus de vigilància, la Generalitat 
de Catalunya, amb la finalitat d’obtenir uns resultats en 
les anàlisis radiològiques de les mostres de la màxima 
fiabilitat, estableix convenis amb la Universitat Politèc-
nica de Catalunya i amb la Fundació Bosch - Gimpera de 
la Universitat de Barcelona.

Per realitzar el segon tipus de vigilància, la Generalitat 
de Catalunya té instal·lades dues xarxes de monitors per 
a la vigilància radiològica ambiental. La primera xarxa 
es denomina Xarxa de Vigilància de les Centrals Nucle-
ars i està constituïda per 8 equips de mesura de la taxa 
de dosi equivalent, distribuïts en l’entorn de les centrals 
nuclears de Vandellós i Ascó i 2 equips més de mesura 
del contingut de radioactivitat en l’aigua situats en el riu 
Ebre, abans i després del seu pas per l’emplaçament de la 
central nuclear d’Ascó, respectivament.

La segona xarxa, denominada General de Catalunya, 
està constituïda per 9 monitors de mesura de la radio-
activitat de l’aire, instal·lats a Barcelona, Girona, Roses, 
Vielha, Pujalt, Lleida, Ascó, Vandellós i Tarragona.

El Consell de Seguretat Nuclear avalua la informació 
obtinguda de la vigilància radiològica ambiental a Ca-
talunya.

La Generalitat participa als Comitès Locals d’Informa-
ció d’Ascó i Vandellós. Formen part d’aquests òrgans el 
CSN, el Ministeri d’Indústria, Protecció Civil de l’Estat, 
Ajuntaments de la zona.

El Consell de Seguretat Nuclear, únic organisme compe-
tent en matèria de seguretat nucel·lar i protecció radiolò-

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de tècnics lingüístics as-
signats a l’Administració de justícia i llur 
evolució del 2007 ençà
Tram. 314-07566/09

Resposta del Govern
Reg. 15866 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07566/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de tècnics lingüístics assignats a l’Administració 
de justícia i llur evolució del 2007 ençà

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas

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

El nombre dels dinamitzadors lingüístics en l’àmbit judi-
cial i la seva distribució territorial es detalla en el quadre 
que s’adjunta en document annex.

Des de l’any 2007, no s’ha produït cap canvi en el nom-
bre ni en la distribució dels dinamitzadors lingüístics.

Barcelona, 11 de juliol de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

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

Resposta del Govern
Reg. 15867 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07567/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos econòmics destinats a la normalització del 
català a les oficines judicials

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas

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

El pressupost del Departament de Justícia destinat a cur-
sos de català, edició de material didàctic i divulgatiu i 

Anys Total

2007 1.713
2008 1.179
2009 1.023
2010 1.029

Total 4.944

Barcelona, 11 de juliol de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

Resposta del Govern
Reg. 15865 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07565/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de jutges, secretaris judicials i fiscals que s’han 
acollit a la formació individualitzada de català organit-
zada per la Generalitat del 2007 ençà

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas

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

Les dades referents al nombre de jutges, secretaris judi-
cials i fiscals que s’han inscrit a cursos de català amb un 
sistema formatiu d’autoaprenentatge, en els darrers qua-
tre anys, són les següents:

 

Anys Jutges Secretaris Fiscals Total

Edició 20062007 132 148 61 341
Edició 20072008 142 146 56 344
Edició 20082009 74 97 43 214
Edició 20092010 62 88 21 171

Total 410 479 181 1.070

Barcelona, 11 de juliol de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les instal·lacions i els usos previstos 
per a la nau central del recinte de Can Bat-
lló, de Barcelona
Tram. 314-07573/09

Resposta del Govern
Reg. 15982 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07573/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
instal·lacions i els usos previstos per a la nau central del 
recinte de Can Batlló, de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

El Govern està duent a terme una avaluació i estudi per 
aconseguir una optimització dels recursos immobiliaris 
que té la Generalitat.

D’altra banda, el Projecte de llei de pressupostos per al 
2011, en curs de tramitació parlamentària, contempla la 
necessitat de reducció de despesa i no preveu noves in-
versions en l’àmbit patrimonial en l’actual exercici pres-
supostari.

En aquest marc, doncs, els projectes i eventuals usos en 
el recinte de Can Batlló, s’inscriuen en el redisseny de 
la política de patrimoni de la Generalitat en curs aquest 
2011.

Barcelona, 11 de juliol de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 15987 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07574/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra al districte de 
Sants-Montjuïc, de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

publicacions de normativa en català, en els darrers qua-
tre anys, és el següent:

Any Pressupost

2007 359.010,85
2008 264.218,00
2009 239.955,93
2010 189.217,96
  

Barcelona, 11 de juliol 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament i l’obertura de l’Ofici-
na de Treball de la Generalitat al districte de 
Sants-Montjuïc, de Barcelona
Tram. 314-07571/09

Resposta del Govern
Reg. 16162 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07571/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament i l’obertura de l’Oficina de Treball de la 
Generalitat al districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

L’oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya de 
Sants es troba actualment ubicada, provisionalment, a 
les dependències centrals del Servicio Público de Em-
pleo (SPEE), al Parc de l’Estació del Nord, s/n de Bar-
celona.

Ja està decidida la nova ubicació que serà, dins del dis-
tricte de Sants-Montjuïc, a l’edifici dels Serveis terri-
torials de l’antic Departament de Treball a Barcelona. 
S’adequaran tres plantes d’aquest edifici, amb entrada 
pel carrer de Puig i Xoriguer, per la nova oficina de Tre-
ball de Sants.

A data d’avui ja està aprovat el projecte d’oficina de Tre-
ball. Manca l’aprovació del pressupost de la Generalitat 
de Catalunya pel 2011 per saber si es disposa del crèdit 
per portar a terme l’obra. Si és així, s’ha de treure a con-
curs públic la licitació de l’obra i una vegada adjudicada 
s’ha de realitzar aquesta obra.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la reforma de l’estació de Sants, de Bar-
celona
Tram. 314-07576/09

Resposta del Govern
Reg. 15878 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07576/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reforma de l’estació de Sants, de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

Actualment l’Adif, que és l’organisme estatal amb com-
petència i responsabilitat sobre la reforma de l’estació de 
Sants, està portant a terme la redacció del projecte.

La superfície d’ús comercial resultant de la reforma de 
l’estació de Sants està supeditada als llindars màxims 
que estableix el Pla especial urbanístic en l’àmbit de l’es-
tació de Sants i la legislació sectorial vigent.

Barcelona, 12 de juliol de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 16163 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07577/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència d’alts càrrecs i personal de la Generalitat 
o del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació a la Fira Blackberry World 2011 a Orlando, 
Florida (Estats Units d’Amèrica)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

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

1) Durant els dies 2, 3, 4 i 5 de maig de 2011, van assistir 
a l’esmentada Fira el Director General de Telecomuni-

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-07574/09.

El nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra adscrits al 
districte de Sants - Montjuïc de Barcelona és de 161.

Pel que fa a l’evolució des de l’any 2005 fins l’actualitat, 
ha estat la següent:

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

170 162 140 137 163 161

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 15877 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07575/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció de les estacions de les línies 9 i 10 
del metro al districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

Actualment, el Govern està analitzant la situació tècnica 
i financera de la línia 9 de Metro per determinar el calen-
dari i programació de les actuacions que resten pendents.

Fins que aquesta anàlisi no estigui finalitzada no es po-
drà disposar d’una previsió d’acabament de les obres i de 
posada en servei de les diferents estacions de l’L9/L10, 
al districte de Sants-Montjuïc.

Barcelona, 12 de juliol de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de subvencions per a 
actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de 
camins a les zones de muntanya
Tram. 314-07578/09

Resposta del Govern
Reg. 15879 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07578/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la convocatòria de subvencions per a actuacions sobre la 
xarxa veïnal i rural de camins a les zones de muntanya

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Judit Carreras Tort

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que donem resposta conjunta a les iniciatives 314-
07578/09, 314-07579/09, 314-07580/09, 314-07581/09 i 
314-07582/09, amb les següents consideracions:

Aquest departament té la intenció de mantenir les línies 
d’ajut:

– per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins 
a les zones i comarques de muntanya.

– per a la promoció del desenvolupament econòmic local 
i la millora de la qualitat de vida de la població rural de 
les comarques d’alta muntanya.

– als titulars o les entitats gestores de les estacions de 
muntanya per a la realització d’actuacions de manteni-
ment en els accessos (cunetes, talussos, estesa d’aglome-
rat...), que millorin la vialitat i la seguretat dels usuaris i 
del personal de l’estació, i de neteja de neu i de gel dels 
vials, dels aparcaments i de les instal·lacions pròpies de 
l’estació.

– als titulars o les entitats gestores de les estacions de 
muntanya per a la realització d’actuacions de millora, 
renovació, ampliació i nova implantació d’instal·lacions 
destinades a la producció de neu (amb l’excepció de la 
captació d’aigua), i dels sistemes de transport mecànic al 
servei de l’esquí (remuntadors).

Tanmateix la vigència d’aquestes línies no garanteix que 
es puguin atorgar nous ajuts ja que, en primer terme, cal-
drà fer front als compromisos adquirits durant la darrera 
legislatura i efectuar el pagament de les subvencions ja 
concedides.

Barcelona, 12 de juliol de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

cacions i Societat de la Informació i el Director d’Es-
tratègia en Telecomunicacions del CTiTI. No van estar 
acompanyats per ningú més.

2) El viatge i l’estança d’aquestes dues persones ha estat 
a càrrec de les empreses Vodafone i Orange, que van or-
ganitzar un viatge amb diversos clients seus de tot l’estat.

La despesa total de les dues persones ha estat de 829,47 
euros en concepte de despeses de viatge.

3) Hi ha diverses tecnologies en quan a la mobilitat: An-
droid, RIM (Blackberry), I-Phone, entre d’altres, però 
probablement aquestes són les que estan destacant més 
en aquests moments. Diverses d’elles, no sols s’empren 
dins la pròpia estructura de la Generalitat de Catalunya, 
si no que són àmpliament emprades per les empreses i 
ciutadans. Tenint en compte que el futur de la tecnolo-
gia passa per la mobilitat, vàrem considerar estratègic i 
profitós, acceptar la invitació d’aquestes companyies per 
tal de veure en aquest cas quines noves aplicacions, tèc-
niques i aparells es podien acoblar a l’estratègia d’estalvi 
de l’administració pública i també al desenvolupament 
de noves aplicacions per les PIMES catalanes. Vàrem 
poder compartir experiències en aquests camps amb al-
tres administracions d’altres països, sobretot dels USA i 
Canadà i amb companyies globals que ens varen mostrar 
les noves capacitats de la telefonia IP, WIFI i d’altres que 
en breu estaran disponibles a Europa. Igualment vàrem 
assistir a la presentació del nou Tablet de Blackberry, 
el PlayBook, que pretén competir amb l’IPAD i que en 
breu haurem de considerar (els tablets) com a estri d’ús 
en àmbits mòbils com els cossos d’inspecció o seguretat, 
ja que permet el treball en el Cloud o núvol, estalviant 
costos en llicències i donant molta seguretat als usuaris i 
corporacions que els emprin en un futur proper.

Igualment els contactes realitzats tant a nivell d’empre-
ses de l’estat, com globals, ens permetran estar en con-
tacte amb els immediats desenvolupament d’aquestes 
tecnologies que estan a punt de fer un dels canvis més 
importants.

4) Projectes relacionats amb:

– L’estalvi: Telefonia IP, que permetrà als terminals de 
mòbils estalviar en la seva facturació en quan trobin una 
xarxa WIFI.

– Seguretat: programari de control i protecció per les 
xarxes administrades pel CTiTI.

– Tablets: potenciació de la mobilitat en el personal de 
seguretat i inspecció dels cossos de la Generalitat. Mi-
llora del lloc de treball i adequació als canvis tecnològics 
en Educació i sanitat.

– Telecomunicacions: 3G i 4G, noves xarxes, amb noves 
capacitats i adaptació al territori i a les necessitats que 
tindrà la Generalitat els propers anys.

– Empresarial: nous contactes amb nous possibles 
proveï dors i suport a les empreses catalanes que estaven 
allà.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de la supressió de les ho-
res extres dels mossos d’esquadra
Tram. 314-07583/09

Resposta del Govern
Reg. 15988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07583/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes de la supressió de les hores extres dels mossos 
d’esquadra

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-07583/09.

El fet de suprimir les hores extres no ha comportat afec-
tació dels serveis, ja que la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra (PG-ME) ha incorporat la 24a pro-
moció aquest passat mes de juny. Amb aquesta situació 
la capacitat operativa s’incrementa molt més que la capa-
citat de les hores extres.

L’equivalència en la PG-ME del retall de les hores ex-
tra equival a 5.175.596 euros, que representen un total 
de 302.936 hores, que a raó de 1.680 hores per agent, 
representen un total de 180 agents. Si es té en compte 
que l’increment dels agents de la 24a promoció aquest 
mes de juny ha estat de 775, podem concloure que no es 
veu afectat el servei operatiu.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 15879 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07578/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 15879 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07578/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 15879 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07578/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 15879 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07578/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions del conseller d’Inte-
rior sobre la denegació de permisos per a 
manifestacions
Tram. 314-07585/09

Resposta del Govern
Reg. 15990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07585/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del conseller d’Interior sobre la denegació 
de permisos per a manifestacions

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-07585/09.

La declaració del conseller es plantejava en els termes 
que estableix el text legal específic de la Llei orgànica 
9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió, 
modificada per la Llei orgànica 9/1999, de 21 d’abril, on 
s’especifica, en el seu article 10, les condicions per les 
quals es pot prohibir una reunió o manifestació.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones sense targe-
ta sanitària individual ateses els anys 2008, 
2009 i 2010 als centres d’atenció primària 
de les comarques de Lleida i d’urgència a 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, i 
sobre la nacionalitat d’aquestes persones
Tram. 314-07588/09

Resposta del Govern
Reg. 15944 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07588/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones sense targeta sanitària individu-
al ateses els anys 2008, 2009 i 2010 als centres d’aten-
ció primària de les comarques de Lleida i d’urgència a 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, i sobre la na-
cionalitat d’aquestes persones

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Marisa Xandri Pujol

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectius dels mossos d’esquadra 
destinats a l’operació Setmana Santa del 
2010 i el 2011 i el nombre d’hores que van 
treballar
Tram. 314-07584/09

Resposta del Govern
Reg. 15989 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07584/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectius dels mossos d’esquadra destinats a l’operació 
Setmana Santa del 2010 i el 2011 i el nombre d’hores que 
van treballar

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-07584/09.

El nombre d’agents destinats a l’operació sortida i torna-
da de Setmana Santa de l’any 2010 i 2011 van ser:

Any Nombre d’agents

2010 2079
2011 2093

El nombre d’hores treballades van ser: 

Any Nombre d’hores  
(Temps ordinari /  

Operació especial*)

2010 20.507
2011 20.658

* Es refereix a operacions especials (OP) mixtes. És a dir, si es plani-
fica que un agent ha de fer 12 hores en una operació especial, 8 són 
temps ordinari i 4 són retribuïdes (OP).

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Aquesta actuació resta pendent del projecte constructiu i 
obra d’heliport elevat.

Barcelona, 12 de juliol de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació del càrrec d’assessor o as-
sessora de la Vicepresidència en les matèri-
es relacionades amb l’Aran
Tram. 314-07600/09

Resposta del Govern
Reg. 16120 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07600/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació del càrrec d’assessor o assessora de la Vicepresi-
dència en les matèries relacionades amb l’Aran

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:

Com a vicepresidenta i responsable de la relació amb el 
territori, vaig prendre la decisió de crear el càrrec durant 
la primera quinzena d’abril, donada la necessitat d’avan-
çar amb el que disposa l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya en relació a la Vall d’Aran, així com també el que 
disposa la Llei de règim específic de la Vall d’Aran.

Cal afegir que les persones amb tasques d’assessorament 
no han de tenir un lloc de treball físic específicament 
assignat, com és el cas que ens ocupa.

Barcelona, 12 de juliol de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

En primer lloc, el nombre de persones sense targeta sani-
tària individual (TSI) atesos als centres d’atenció primà-
ria de la ciutat de Lleida i a la seva província durant els 
anys 2008, 2009 i 2010 han estat:

 

2008 2009 2010 Total

593 657 696 1.946
 

En segon lloc, el nombre de persones sense TSI ateses 
d’urgències a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
durant els anys 2008, 2009 i 2010 han estat:

2008 2009 2010

Col·lectiu d’estrangers acollits  
a la Llei 4/2000

483 233 350

Altres 271 275 602

Total 754 508 952

Finalment, la informació sobre la nacionalitat de les per-
sones ateses sense TSI no queda registrada.

Barcelona, 12 de juliol de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 15880 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07590/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’instal·lar un heliport als voltants de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Marisa Xandri Pujol

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

Actualment l’hospital comparteix el nou heliport del 
Parc de bombers de Lleida.

Està previst que l’heliport de l’hospital vagi al terrat 
del nou edifici d’ampliació de les instal·lacions actuals. 
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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: 314-07606/09, amb 
la informació facilitada per la Secretaria d’Afers Exteri-
ors del Departament de la Presidència.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Annex

Tot i el necessari reajustament dels pressupostos derivat 
de la situació econòmica heretada de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament, aquest Govern ga-
ranteix que continuarà treballant perquè la seva política 
de cooperació respongui als màxims nivells d’eficàcia i 
de qualitat.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Senén Florensa i Palau
Secretari

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

Resposta del Govern
Reg. 16129 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07607/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
notificació als agents i organismes implicats de la retalla-
da pressupostària en la cooperació al desenvolupament

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

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: 314-07607/09, amb 
la informació facilitada per la Secretaria d’Afers Exteri-
ors del Departament de la Presidència.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Annex

El director general de Cooperació al Desenvolupament 
s’ha reunit amb tots els agents i els organismes de Cata-
lunya implicats amb l’àmbit de la cooperació. 

Més concretament, s’han celebrat les reunions del Con-
sell de cooperació al desenvolupament (26 de maig), de 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la instal·lació de l’empresa Chery a 
Catalunya
Tram. 314-07601/09

Resposta del Govern
Reg. 16164 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07601/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
instal·lació de l’empresa Chery a Catalunya

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas

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

En relació a la companyia Chery, aquest Govern dóna 
suport a aquesta i a totes aquelles iniciatives que signifi-
quin una aposta en l’impuls del sector industrial del país 
i en la creació de llocs de treball.

En aquest sentit, el Pla de Govern 2011-2014, preveu com 
un dels seus principals objectius el treballar per tal de re-
cuperar l’activitat al sector industrial tot defensant la com-
petitivitat del teixit productiu de Catalunya. En concret:

– Fomentant la inversió industrial, especialment en els 
sectors tractors.

– Promovent la captació d’inversions empresarials d’alt 
valor.

– Potenciant el desenvolupament de processos més efici-
ents i/o productes de més valor per millorar la competi-
tivitat dels sectors afectats per la caiguda de la demanda.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la qualitat de la co-
operació al desenvolupament
Tram. 314-07606/09

Resposta del Govern
Reg. 16130 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07606/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de la qualitat de la cooperació al desenvo-
lupament

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució de les obres de millora de 
l’estació de Renfe a Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-07629/09

Resposta del Govern
Reg. 16074 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07629/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de les obres de millora de l’estació de Renfe a 
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

L’Adif ha comunicat a aquest Departament que està exe-
cutant les obres de millora de l’accessibilitat a l’estació 
de Cornellà de Llobregat, que consisteixen en el recres-
cut de les andanes fins a una alçada de 68 cm respecte a 
la cota de carril, així com l’adequació a la nova alçada 
dels elements existents a l’andana.

L’Adif ens informa que està realitzant aquest treballs en 
horari nocturn, a fi de minimitzar les afeccions als usua-
ris, amb previsió de finalitzar-los a l’agost.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució de les obres de millora de 
l’estació de Renfe a Molins de Rei (Baix Llo-
bregat)
Tram. 314-07630/09

Resposta del Govern
Reg. 16075 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07630/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de les obres de millora de l’estació de Renfe a 
Molins de Rei (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

la Comissió interdepartamental de cooperació al desen-
volupament (20 de juny) i  el Comitè d’Ajut Humanitari 
d’Emergència (13 de juliol). Així mateix, ja està prevista 
pel dia 19 de juliol, la reunió de la Comissió de coordina-
ció amb els ens locals. 

En totes aquestes ocasions, des de la Direcció General 
de Cooperació al Desenvolupament, s’ha convidat als di-
ferents ens a continuar treballant per a la cooperació al 
desenvolupament, adaptant-se, naturalment, als pressu-
postos que aprovi el Parlament.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Senén Florensa i Palau
Secretari

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

Resposta del Govern
Reg. 16128 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07608/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
imatge que generarà l’incompliment dels compromisos 
internacionals en matèria de cooperació al desenvolupa-
ment

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

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: 314-07608/09, amb 
la informació facilitada per la Secretaria d’Afers Exteri-
ors del Departament de la Presidència.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Annex

Malgrat la complicada situació econòmica heretada de la 
legislatura anterior i les mesures d’austeritat que afecten 
els pressupostos d’aquest any, el Govern de la Generali-
tat mantindrà els seus compromisos amb la política de 
cooperació al desenvolupament i amb els seus socis in-
ternacionals. 

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Senén Florensa i Palau
Secretari
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el seguiment de l’activitat i dels recur-
sos de la Fundació Intervida
Tram. 314-07646/09

Resposta del Govern
Reg. 16068 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07646/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el seguiment de l’activitat i dels recursos de la Fundació 
Intervida

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 seguiment de l’activitat de la Fundació Privada In-
tervida, el fa directament el Jutjat Central d’Instrucció 
núm. 5 de la Audiència Nacional des de la jurisdicció 
penal. Amb anterioritat, el Jutjat d’Instrucció núm. 17 de 
Barcelona, mitjançant Interlocutòria de data 11 de juliol 
de 2007, va acordar-ne la intervenció judicial. En virtut 
de la Interlocutòria de 13 de juliol de 2007, es van no-
menar tres administradors judicials per gestionar-la, els 
quals han de trametre cada semestre a l’òrgan judicial un 
informe sobre l’estat global de l’entitat.

Els recursos destinats al compliment de les finalitats 
fundacionals a 31.12.2009, segons les memòries dels 
comptes anuals presentats al Protectorat corresponents 
als exercicis 2007, 2008 i 2009, han estat els següents:

2007 2008 2009

Ingressos 
meritats 
nets

57.745.805,76 44.489.594,48 39.056.070,32

70% dels 
ingressos 
nets

40.422.064,03 31.142.716,14 27.339.249,22

Recursos 
aplicats  
al 2007

19.028.599,47

Recursos 
aplicats  
al 2008

15.946.520,67

Recursos 
aplicats  
al 2009

5.446.943,89 13.154.683,91

Pendent  
de destinar

17.988.032,23 27.339.249,22

L’aplicació obligatòria del 70% de les rendes i dels altres 
ingressos nets al compliment de les finalitats fundacio-
nals, pel que fa als exercicis 2008 i 2009, d’acord amb 
l’art. 333-2 CCCat, es poden complir fins als exercicis 
2012 i 2013, respectivament.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Actualment l’Adif està executant les obres de millora de 
l’accessibilitat a l’estació de Molins de Rei, que consis-
teixen en el recrescut de l’andana que dona servei a les 
vies 3 i 5 fins a una alçada de 68 cm respecte a la cota 
de carril, així com l’adequació a la nova alçada dels ele-
ments existents a l’andana.

Aquests treballs van ser iniciats per l’Adif durant el mes 
de maig, i s’estan realitzant durant els caps de setmana, 
a fi de minimitzar les afeccions als usuaris, amb previsió 
de finalització al juny.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’ús de vehicle oficial per part de 
l’exvicepresident del Govern
Tram. 314-07645/09

Resposta del Govern
Reg. 16121 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07645/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús de vehicle oficial per part del senyor Josep Lluís Ca-
rod-Rovira, ex-vicepresident de la Generalitat

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

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

El senyor Carod-Rovira no disposa de cap vehicle oficial 
de representació ni de xofer.

Barcelona, 8 de juliol de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals



26 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 122

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 52

– 2010 (total: 29.763,80 euros)

• Sr. ÀMS: 8.067,14 euros + 2.330,51 euros = 10.397,65 euros

• Sr. MRM: 8.067,14 euros + 2.330,51 euros = 10.397,65 euros

• Sr. AME: 6.958,32 euros + 2.010,18 euros = 8.968,50 euros

En data 27 d’abril de 2010, el magistrat jutge del Jutjat 
Central d’Instrucció núm. 5 de l’Audiència Nacional va 
disposar el següent:

– Fixar el sou dels administradors judicials en la suma 
de 38.780,84 euros anuals, en dotze mensualitats.

– Fixar com a correcció de dit sou el de la variació de 
l’índex de preus al consum.

– Fixar com a organisme pagador a partir de la fermesa 
de la resolució, la Fundació Privada Intervida, i altres 
entitats administrades.

– Subsidiàriament i per al cas que no existissin fons su-
ficients, els sous se satisfaran proporcionalment per la 
Gerència de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri 
de Justícia.

En els comptes anuals de la Fundació Intervida pre-
sentats al Protectorat, corresponents als exercicis 2007, 
2008 i 2009, no es fa cap referència al rescabalament de 
despeses percebudes pels administradors judicials, i en 
la memòria de l’exercici 2009 consta que l’import de les 
despeses fetes en aquest exercici per l’òrgan de govern va 
ser de 17.055,53 euros.

En virtut de la Interlocutòria de 13 de juliol de 2007 
dictada pel Jutjat d’Instrucció núm. 17 de Barcelona, les 
facultats dels administradors judicials són, entre d’altres, 
la més àmplia administració i gestió de determinades en-
titats, entre les quals hi ha la Fundació Privada Intervida, 
que seran exercides de manera mancomunada almenys 
per dos dels tres administradors designats. En tot cas, 
hauran de sotmetre’s a autorització judicial tots els actes 
de disposició, gravamen, alienació dels béns immobles, 
amb independència del seu valor, com també d’aquells 
béns mobles i valors en el cas que la seva valoració supe-
ri els 120.000 euros.

La Interlocutòria de 3 de desembre de 2008 va ampliar 
les facultats dels administradors judicials per tal de po-
der sol·licitar, gestionar i fer allò necessari per a l’obten-
ció de subvencions de caràcter públic.

La competència per designar els administradors judi-
cials i determinar la seva idoneïtat és del Jutjat Central 
d’Instrucció núm. 5 de l’Audiència Nacional, el qual pro-
perament s’haurà de pronunciar sobre la substitució d’un 
dels administradors judicials, que ha presentat la seva 
renúncia per motius personals.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retribució i el rescabalament de 
despeses dels administradors judicials de la 
Fundació Intervida del 2007 ençà
Tram. 314-07647/09

Resposta del Govern
Reg. 16069 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07647/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retribució i el rescabalament de despeses dels adminis-
tradors judicials de la Fundació Intervida des del 2007

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 Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de 
la consellera de Justícia, va acordar, el 24 de desembre 
de 2007, autoritzar el Departament de Justícia a abo-
nar als administradors judicials de la Fundació Priva-
da Intervida, Fundación Cuna, Fundación Metrópoli, 
fundación Universal, Fundación Ecoplanet, Asociación 
Alianza Mundial Intervida i Asociación para la Ayuda 
al Tercer Mundo Intervida, l’import del 50% de les re-
tribucions brutes actuals que perceben en els seus llocs 
de treball, amb el límit màxim del 30% de les seves re-
tribucions anuals.

Els pagaments fets pel Departament de Justícia als ad-
ministradors judicials han estat de 45.884,07 euros al 
2007; 62.639,85 euros al 2008; 65.854,65 euros al 2009, 
i 29.763,8 euros al 2010, amb la distribució següent:

– 2007 (total: 45.884,07 euros)

• Sr. ÀMS: 15.779,24 euros

• Sr. DRS: 15.261,36 euros

• Sr. MRM: 14.843,47 euros

– 2008 (total: 62.639,85 euros)

• Sr. ÀMS: 7.873,23 euros + 9.869,31 euros + 3.548,50 euros 
= 21.291,04 euros

• Sr. DRS: 8.027,70 euros + 9.540,54 euros + 3.513,65 euros 
=21.081,89 euros

• Sr. MRM: 7.521,80 euros + 9.367,31 euros + 3.377,81 euros 
= 20.266,92 euros

– 2009 (total: 65.854,65 euros)

• Sr. ÀMS: 7.934,96 euros + 10.394,24 euros + 6.338,90 euros 
= 24.668,10 euros

• Sr. MRM: 7.934,96 euros + 10.394,24 euros + 6.338,90 euros 
=24.668,10 euros

• Sr. AME: 6.949,34 euros + 9.569,11 euros = 16.518,45 euros
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comptes anuals presentats per la Fundació al Protectorat 
ni de les memòries annexes. Per tant, és una informació 
que forma part de la rendició de comptes que els admi-
nistradors fan davant l’òrgan judicial.

Pel que fa a la Generalitat, la representació i la defensa 
són a càrrec del seu Gabinet Jurídic.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acomiadaments i la plantilla de la 
Fundació Intervida del 2007 ençà
Tram. 314-07650/09

Resposta del Govern
Reg. 16072 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07650/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acomiadaments i la plantilla de la Fundació Intervida 
del 2007 ençà

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:

Amb relació al personal de la Fundació Intervida, a les 
memòries dels exercicis 2007, 2008 i 2009 hi figura la 
informació següent:

Plantilla a 31 de desembre 2007 2008 2009

Direcció 2 16 9
Responsables 12 21 26
Tècnics i administratius 28 57 58
Auxiliars administratius 51 51 44
Mossos magatzem i neteja 3 3 3

Total 96 148 140

Barcelona, 13 de juliol de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació del procediment judicial de 
la Fundació Intervida
Tram. 314-07648/09

Resposta del Govern
Reg. 16070 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07648/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació judicial de la Fundació Intervida

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:

Pel que fa al procediment judicial relatiu a la Fundació 
Privada Intervida es troba al Jutjat Central d’Instrucció 
núm. 5 de l’Audiència Nacional. Sobre la representació 
i la defensa de la Generalitat en el procediment judicial 
són a càrrec del seu Gabinet Jurídic.

En relació amb les responsabilitats que exigeix la Gene-
ralitat sobre els anteriors gestors de la Fundació Privada 
Intervida són les que resulten i es concreten de les actua-
cions penals indicades.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses judicials de la Fundació 
Intervida
Tram. 314-07649/09

Resposta del Govern
Reg. 16071 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07649/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses judicials de la Fundació Intervida

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:

L’import i el concepte de les despeses legals i/o judicials 
en què ha incorregut la Fundació Intervida per raó de la 
intervenció d’aquesta a Espanya i de l’intent d’interven-
ció de les entitats consorciades de la Fundació Intervi-
da al Perú, Bolívia i Guatemala no es desprenen ni dels 
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Pel que fa als professionals, el Servei Català de la Salut 
contracta serveis i no professionals. La gestió del progra-
ma i del nombre de professionals dedicats depèn direc-
tament del centre.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de centres i professionals 
dedicats a l’hospitalització domiciliària en 
data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-07661/09

Resposta del Govern
Reg. 16086 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07660/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres sanitaris que han presen-
tat un expedient de regulació d’ocupació
Tram. 314-07665/09

Resposta del Govern
Reg. 16087 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07665/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres sanitaris que han presentat un expedient de 
regulació d’ocupació del gener de 2011 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

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

Els centres públics i privats que han presentat expedi-
ents de regulació d’ocupació en els darrers quatre mesos 
(d’acord amb el CNAE 86 - Activitats sanitàries) han es-
tat un total de 13.

La relació de centres, amb la corresponent mesura i afec-
tació, és la següent:

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sales d’operacions que han deixat 
de produir compres addicionals
Tram. 314-07651/09

Resposta del Govern
Reg. 16085 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07651/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de quiròfans, per hospitals, que no produeixen 
activitat considerada compra addicional des de l’1 de ge-
ner de 2011

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:

La gestió dels quiròfans es fa en funció de les necessitats 
d’activitat quirúrgica, tant urgent com programada, i per 
tant la seva programació s’ajusta a aquest paràmetre

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres i els professionals dedi-
cats a l’hospitalització domiciliària en data 
de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-07660/09

Resposta del Govern
Reg. 16086 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07660/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de centres i professionals de la sanitat que es 
dedicaven a l’hospitalització domiciliària l’1 de gener de 
2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-07660/09 i 314-07661/09 es responen 
conjuntament.

A data 1 de gener de 2011, 23 centres tenen contractat el 
programa d’hospitalització a domicili, i es preveu man-
tenir les contractacions a data 31 de desembre de 2011. 
Es facilita a l’annex la relació d’aquests centres.
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L’aplicació d’aquest sistema retributiu va comportar que, 
des de l’any 2005, el personal de Direcció d’FGC reduís 
el seu sou fix per donar més pes a la part variable del sa-
lari, condicionant-la a l’assoliment d’uns objectius d’em-
presa mesurables en termes de resultats i productivitat.

El Comitè d’Empresa d’FGC és coneixedor del funcio-
nament del sistema retributiu de tota la plantilla d’FGC, 
atès que és amb qui l’empresa negocia el conveni col-
lectiu i té representació en el Consell d’Administració, 
òrgan que controla qualsevol gestió empresarial i que va 
aprovar el sistema retributiu del personal de direcció.

Pel que fa a les reduccions de les retribucions des de de 
l’1 de juny de 2010, a totes les persones treballadores 
se’ls aplica les reduccions salarials plantejades per la 
Generalitat en el Decret llei 3/2010, ja sigui la reducció 
del 5% establerta en l’article 26 bis (retribucions del per-
sonal), o del 8%, 10% o 15% en funció del que disposa 
l’article 27 bis (retribucions dels alts càrrecs i altre per-
sonal directiu) i també amb efectes 1 de juny de 2010 
FGC ha fet la reducció del 10% en les dietes d’assistència 
al Consell d’Administració.

Quant als imports satisfets a anteriors alts directius de 
l’empresa en concepte de provisions o aportacions a 
plans de pensions individuals i d’altres conceptes retri-
butius que han estat recentment declarats il·legals i con-
demnats judicialment per haver-los acordat i percebut de 
forma il·legal, FGC ha reclamat la recuperació dels im-
ports que han estat declarats pel Tribunal.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Barcelona, 14 de juliol de 2011
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de complements salari-
als i bonificacions a alts directius de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 314-07675/09

Resposta del Govern
Reg. 16076 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07675/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de complements salarials i bonificacions a alts 
directius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

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:

No és cert que FGC hagi pagat ni tingui previst pagar 
dins del present exercici, primes i d’altres complements 
salarials o bons a alts directius de l’empresa.

El sistema retributiu per al personal de direcció d’FGC 
és aprovat pel Comitè Executiu de l’empresa, per la co-
missió de seguiment del Contracte programa FGC - Ge-
neralitat i ratificat pel Consell d’Administració d’FGC. 
Aquest sistema contempla una retribució fixa i una re-
tribució variable, la qual es basa en els criteris i proce-
diments establerts per Acord de Govern d’11 d’abril de 
2006.

Centre Sanitari Mesura % personal  
afectat

Sentit  
resolució

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Extinció 7% Pendent
Ana Maria Ramirez España Reducció de Jornada 50% Autoritzat
Trauma Salut Assistencial, SLP Reducció de Jornada 20% Autoritzat
Fundacio Hospital de La Santa Creu de Vic Reducció de Jornada 41% Autoritzat
Lab. de Anal. y Cont. Quimico y Bacteriologico MicroBios, SL Reducció de Jornada 100% Autoritzat
Fundació Vidal i Barraquer (BA) Reducció de Jornada 96% Autoritzat
Fundació Vidal i Barraquer (TA) Reducció de Jornada 100% Autoritzat
Barcelona Medical Network, SL Reducció de Jornada 0% No Autoritzat
Centre d’Higiene Mental Les Corts Reducció de Jornada 100% Pendent
Fundacio Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts Reducció de Jornada 10% Pendent
Fundació Pere Mata Terres de L’ebre, Fundació Priv Reducció de Jornada 9% Pendent
Hospital Plato Fundació Rescissió 8% Autoritzat
Centre Salut Columna Vertebral, SL Suspensió 100% Autoritzat



26 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 122

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment a l’estiu del servei de 
recollida de residus sòlids flotants
Tram. 314-07862/09

Resposta del Govern
Reg. 16077 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07861/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acreditació de competències mitjan-
çant la formació i l’experiència laboral en el 
sector de l’atenció a la dependència segons 
l’Acord estratègic per a la internacionalitza-
ció, la qualitat de l’ocupació i la competitivi-
tat de l’economia catalana 2008-2011
Tram. 314-07863/09

Resposta del Govern
Reg. 16169 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07863/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acreditació de competències mitjançant la formació 
i l’experiència laboral en el sector de l’atenció a la de-
pendència segons l’Acord estratègic per a la internacio-
nalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana 2008-2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que el Departa-
ment de Benestar Social i Família ha col·laborat amb els 
organismes i departaments del Govern de la Generalitat 
competents en matèria de reconeixement de l’experièn-
cia laboral i la formació.

S’han impulsat, programat i organitzat activitats forma-
tives adreçades a auxiliars de gerontologia i assistents 
d’atenció domiciliària, amb els mòduls formatius as-
sociats a unitats de competència del Catàleg Català de 
Qualificacions Professionals relatius a l’atenció a la de-
pendència, per a què els professionals que desenvolupen 
tasques en aquest àmbit puguin obtenir amb més facilitat 
el certificat d’acreditació de competències professionals, 
així com el certificat de validació de crèdits correspo-
nents al Títol de tècnic/a en atenció sociosanitària.

També s’han format professionals de l’àmbit dels serveis 
socials i s’ha acordat la priorització per als futurs pro-
cessos d’acreditació el personal auxiliar d’atenció a la 
dependència.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comunicació als ajuntaments de la 
suspensió del servei de recollida de residus 
sòlids flotants
Tram. 314-07861/09

Resposta del Govern
Reg. 16077 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07861/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comunicació als ajuntaments de la suspensió

del servei de recollida de residus sòlids flotants

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta a 
la iniciativa 314-07861/09 i 314-07862/09.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), mitjançant escrit 
de data 25 de maig de 2011, va posar en coneixement 
dels ajuntaments del litoral català el fet que durant la 
campanya de bany 2011 no es duria a terme el servei de 
neteja de les aigües litorals.

Així mateix, també se’ls ho va comunicar a les empreses 
contractants, a través de sengles reunions mantingudes a 
la seu de l’ACA.

Aquesta decisió s’han pres en funció de:

– Motius de caràcter tècnic: l’Agència actualment dispo-
sa del coneixement suficient sobre els agents que durant 
la temporada de bany, poden afectar les aigües litorals 
i disposa dels mitjans i de les eines necessàries que li 
permeten intervenir, amb garanties, en col·laboració amb 
tots els agents implicats, en cas d’un possible episodi 
puntual de contaminació.

– Motiu de caràcter econòmic o de responsabilitat de 
gestió: una desproporció cost/benefici en relació al ser-
vei (un cost de 2,3 MEUR, al 2010, per a recollir una 
mitjana per municipi de 230 m3 de residus).

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforçament dels serveis socials 
bàsics per a l’atenció a les persones en risc 
d’exclusió d’acord amb els «30 compromi-
sos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el 
desenvolupament social de Catalunya»
Tram. 314-07866/09

Resposta del Govern
Reg. 16096 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07866/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforçament del fons d’emergència 
per a ajuts d’urgència social d’acord amb 
els «30 compromisos per a l’ocupació, el tei-
xit econòmic i el desenvolupament social de 
Catalunya»
Tram. 314-07867/09

Resposta del Govern
Reg. 16096 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07866/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació de treballadors soci-
als per als equips de valoració de la depen-
dència d’acord amb els «30 compromisos 
per a l’ocupació, el teixit econòmic i el des-
envolupament social de Catalunya»
Tram. 314-07868/09

Resposta del Govern
Reg. 16096 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07866/09.

En el marc del Pla Qualifica’t, s’ha contribuït a establir 
els perfils professionals dels auxiliars d’atenció a la de-
pendència per a poder efectuar els processos de valida-
ció de crèdits corresponents a l’auxiliar de gerontologia i 
de l’assistent d’atenció domiciliària.

Amb l’Institut Català de les Qualificacions Professionals 
es participa, d’una banda, en adaptar les qualificacions 
professionals relatives a l’atenció a les persones amb de-
pendència i, per altra banda, a establir processos d’acre-
ditació de les competències professionals.

Barcelona, 15 de juliol de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforçament dels recursos per a 
l’atenció social bàsica mitjançant els ens lo-
cals d’acord amb els «30 compromisos per 
a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvo-
lupament social de Catalunya»
Tram. 314-07865/09

Resposta del Govern
Reg. 16096 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07865/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el reforçament dels recursos per a l’atenció social bàsica 
mitjançant els ens locals d’acord amb els «30 compromi-
sos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupa-
ment social de Catalunya»

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

Amb aquest text donem resposta a les preguntes parla-
mentàries 314-07866/09, 314-07867/09 i 314-07868/09

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que els recursos 
en l’àmbit de l’atenció social bàsica, els serveis socials 
bàsics, els ajuts d’urgència social i els equips de valora-
ció de la dependència s’instrumentalitzen mitjançant el 
contracte programa amb els ens locals.

En aquest moment, des del Departament de Benestar So-
cial i Família ja s’han realitzat les tasques d’avaluació 
del contracte programa 2010 i s’està en la fase final del 
procés d’elaboració del contracte programa 2011.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per al desenvolupament 
i el reconeixement dels professionals dels 
serveis socials d’acord amb els «30 compro-
misos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el 
desenvolupament social de Catalunya»
Tram. 314-07870/09

Resposta del Govern
Reg. 16171 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07870/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per al desenvolupament i el reconeixement 
dels professionals dels serveis socials d’acord amb els 
«30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el 
desenvolupament social de Catalunya»

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que en el pe-
ríode de vigència de l’actual Pla estratègic de Serveis 
Socials 2010-2013 es realitzen tot un seguit d’actuacions 
relacionades amb el desenvolupament i el reconeixement 
dels professionals del sistema de serveis socials.

En primer lloc, dins el Pla director de formació del De-
partament de Benestar Social i Família hi ha el Pro-
grama de formació especialitzada, que s’adreça tant al 
personal dels serveis públics del Departament com als 
professionals dels ens locals integrats a la xarxa bàsica 
de serveis socials de responsabilitat pública i els serveis 
d’iniciativa privada.

Una de les ofertes del Programa de formació especia-
litzada és la programació i realització de cursos adre-
çats als directius i directives de serveis socials en actiu 
amb l’objectiu de donar-los eines de gestió i augmentar 
la qualitat de la seva tasca.

Cal destacar que es potencia de manera especial la for-
mació adreçada al personal auxiliar d’atenció a la depen-
dència amb l’objectiu d’oferir formació de qualitat a les 
persones que s’han incorporat els darrers anys a aquest 
àmbit i per formar a aquelles que estan en actiu per a 
facilitar-los passar amb èxit processos d’acreditació de 
les competències professionals.

En segon lloc, cal fer esment al Contracte programa en-
tre el Departament de Benestar Social i Família i els ens 
locals que promou la formació de professionals dels ser-
veis socials en actiu. També facilita l’intercanvi d’experi-
ències i coneixements entre els professionals dels serveis 
socials.

El Mapa d’experts s’emmarca en la línia d’actuacions 
adreçades a promoure la tasca dels professionals d’aquest 
àmbit i a potenciar la transferència del coneixement en 
el marc del Sistema Català de Serveis Socials. Aquesta 
és una eina que permet consultar informació sobre per-
sones expertes i experiències d’èxit en diferents temàti-

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a millorar la quali-
tat de les condicions laborals i socials dels 
treballadors del sector dels serveis soci-
als d’acord amb els «30 compromisos per a 
l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolu-
pament social de Catalunya»
Tram. 314-07869/09

Resposta del Govern
Reg. 16170 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07869/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a millorar la qualitat de les condicions 
laborals i socials dels treballadors del sector dels serveis 
socials d’acord amb els «30 compromisos per a l’ocupa-
ció, el teixit econòmic i el desenvolupament social de 
Catalunya»

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que en el perío-
de de vigència de l’actual Pla estratègic de serveis socials 
2010-2013, les actuacions relacionades amb la millora de 
la qualitat de les condicions laborals i socials de les per-
sones que treballen en el sistema de serveis socials que 
s’ha realitzat són les que us relacionem a continuació.

D’una banda, s’ha creat el Comitè d’Ètica dels Serveis 
Socials de Catalunya, òrgan col·legiat de caràcter consul-
tiu i interdisciplinari al servei de les persones i de les en-
titats que presten, utilitzen o són destinatàries de serveis 
d’intervenció social.

La finalitat i les funcions d’aquest Comitè s’estableixen 
a l’article 2 de l’Ordre ASC/349/2010, de 16 de juny, del 
Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.

D’altra banda, el Comitè d’Expertes i Experts en For-
mació en l’Àmbit de l’Acció Social, regulat per l’Ordre 
ASC/192/2009, de 26 de març, assessora en la definició 
dels programes de formació de la comunitat professional 
de l’àmbit de l’acció social i també actua en l’estudi i 
l’observació de les professions en aquest camp d’actua-
ció. Així, aquest Comitè defineix els perfils professio-
nals relacionats amb les prestacions dels serveis socials.

Les funcions del Comitè d’Expertes i Experts en For-
mació en l’Àmbit de l’Acció Social queden recollides a 
l’article 3 de l’Ordre ASC/192/2009, de 26 de març per 
la qual es regula el Comitè d’expertes i experts en forma-
ció en l’àmbit de l’acció social.

Barcelona, 15 de juliol de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
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– Mantenir els serveis de Vigilància de la salut i els Ser-
veis mèdics assistencials.

– Realitzar diverses campanyes de promoció de la salut.

– Avaluar els riscos ergonòmics en els centres de treball: 
10 en centres de serveis socials especialitzats.

– Implementar el Pla de Formació del Servei de Preven-
ció de Riscos Laborals: es preveuen 21 cursos i un total 
de 77 edicions, adreçats a tot el personal del Departa-
ment.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cobertura de les places del perso-
nal de les obres del canal Segarra-Garri-
gues que ha estat acomiadat
Tram. 314-07890/09

Resposta del Govern
Reg. 16173 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07890/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la cobertura de les places del personal de les obres del 
canal Segarra-Garrigues que ha estat acomiadat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que aquesta pre-
gunta es respon conjuntament amb les preguntes escrites 
314-07891/09, 314-07892/09 i 314-07893/09, amb la in-
formació següent:

L’empresa pública REGSEGA té com a principal funció 
la supervisió del compliment del contracte per a l’exe-
cució de les obres de concentració parcel·lària i per a la 
redacció dels projectes, execució, explotació i manteni-
ment de la xarxa de distribució del Sistema Segarra-Gar-
rigues que ha de realitzar l’empresa Aigües del Segarra 
Garrigues SA (ASG). Així mateix, correspon a ASG la 
direcció de les obres, projectes, producció i manteniment 
i explotació, entre d’altres. En aquest sentit ASG disposa, 
com a concessionària, dels equips corresponents per do-
nar compliment als requeriments del contracte.

Amb tot, cal dir també que els treballs administratius 
del procediment de concentració parcel·lària que exter-
nalitza l’empresa pública han disminuït. Pel que fa a la 
promoció del regadiu, que va endegar inicialment des 
d’aquesta empresa pública, correspon, d’acord amb l’ac-
tual estat de desenvolupament dels treballs i amb els di-
ferents convenis signats amb la Comunitat de Regants 
del Canal Segarra Garrigues, realitzar-la a aquesta úl-

ques socials. També ofereix un suport on les persones 
expertes poden exposar la seva trajectòria i experiència 
professional.

També s’han promogut el Centre de Documentació de 
Serveis Socials i la creació del Portal Dixit, especialitzat 
en serveis socials i destinat, prioritàriament, als professi-
onals d’aquest sector.

En col·laboració amb el Centre de Terminologia de Ca-
talunya, s’ha elaborat el primer Diccionari de Serveis 
Socials.

A més, el Comitè d’Expertes i Experts en Formació en 
l’Àmbit de l’Acció Social atorga el reconeixement de 
Formació d’Interès en Serveis Socials a les activitats  
de forma ció continuada i permanent i els espais de refle-
xió i debat que oferts, prioritàriament, als professionals 
dels serveis socials que destaquin per contribuir a gestio-
nar i difondre el coneixement i a innovar en aquesta àrea, 
així com per l’eficàcia i l’impacte que tenen en el sector.

Barcelona, 15 de juliol de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a fomentar la segu-
retat dels treballadors socials d’acord amb 
els «30 compromisos per a l’ocupació, el tei-
xit econòmic i el desenvolupament social de 
Catalunya»
Tram. 314-07871/09

Resposta del Govern
Reg. 16097 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07871/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a fomentar la seguretat dels treballadors 
socials d’acord amb els «30 compromisos per a l’ocupa-
ció, el teixit econòmic i el desenvolupament social de 
Catalunya»

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que el Departa-
ment de Benestar Social i Família té un Pla de Prevenció 
de Riscos Laborals que, per a aquest any 2011, preveu 
realitzar les actuacions següents:

– Fer avaluacions de riscos laborals: 40 en els centres 
de serveis socials especialitzats de l’ICASS, DGAIA i 
CAD.

– Elaborar plans d’autoprotecció: 46 en centres de ser-
veis socials especialitzats i en els centres de treball de 
Departament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de Regsega com a 
empresa pública
Tram. 314-07892/09

Resposta del Govern
Reg. 16173 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07890/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’externalització o la privatització dels 
serveis que ofereix Regsega
Tram. 314-07893/09

Resposta del Govern
Reg. 16173 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07890/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament del viatge de Josep An-
toni Duran i Lleida a Brussel·les del 3 de 
març de 2011
Tram. 314-07954/09

Resposta del Govern
Reg. 16122 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07954/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament del viatge de Josep Antoni Duran i Lleida a 
Brussel·les del 3 de març de 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

Com ja es va informa en la resposta a la pregunta escri-
ta 314-05249/09, el senyor Josep Antoni Duran i Lleida 
assessora, sense cap retribució, el president de la Ge-
neralitat en matèria d’assumptes exteriors; d’acord amb 
això, va acompanyar-lo en alguna de les seves activitats 
a Brussel·les el dia 3 de març.

tima, com a promotora del regadiu, conjuntament amb 
ASG, sota la supervisió de REGSEGA. Per tant, s’entén 
que no cal cobrir-les les places reduïdes al si d’aquesta 
darrera atès que el compliment de les tasques estan ga-
rantides amb els equips actuals.

D’altra banda cal recordar que aquestes tasques seran 
desenvolupades directament per la Comunitat de Re-
gants del Canal Segarra Garrigues i ASG, cadascú en 
el seu àmbit d’actuació propi i competencial, sota la su-
pervisió ja esmentada. Des de l’empresa pública es rea-
litzaran, a més a més, aquelles altres actuacions directes 
i indelegables necessàries per desenvolupament del pro-
jecte, amb mitjans propis o de tercers, atès que els ser-
veis de supervisió que realitza no es poden privatitzar, ja 
que son competència exclusiva i indelegable. En tot cas, 
i en funció del tipus de treballs, necessitats, eficiència i 
recursos disponibles aquestes podrien ser objecte d’ex-
ternalització parcial o total.

Finalment, REGSEGA en tant que empresa pública tam-
bé ha d’adequar la seva estructura per desenvolupar la 
supervisió dels treballs de l’adjudicatari. També, i com la 
resta d’empreses públiques de la Generalitat, optimitzar 
els recursos públics disponibles i establir les sinèrgies i 
col·laboracions necessàries amb altres empreses públi-
ques per tal de fer amb més eficiència i menys cost els 
treballs i serveis encomanats. En aquest sentit la seva 
adequació i estructura serà d’acord amb les prioritats i 
objectius que estableixi el Govern en el marc del sector 
públic.

Barcelona, 15 de juliol de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la substitució del personal acomiadat 
de l’empresa Regsega
Tram. 314-07891/09

Resposta del Govern
Reg. 16173 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-07890/09.
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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 Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre la programació 
d’estiu de Televisió de Catalunya
Tram. 315-00002/09

Resposta del director general
Reg. 15854 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

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. 315-00002/09 presentada pel 
diputat Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari So-
cialista, sobre: 

Quina previsió té Televisió de Catalunya respecte a la 
programació d’estiu?

Resposta

La programació d’estiu de TV3 ve marcada, en primer 
terme, perquè una part de la graella habitual es mantin-
drà fins ben entrat el mes de juliol. És el cas de grans 
programes contenidors com Els matins a TV3 o Diven-
dres.

Quan aquests desapareguin de la graella, fonamental-
ment durant l’agost, al matí hi haurà, a primera hora, in-
formatius, amb el 3/24 i després temps per als documen-
tals per descobrir món i per a les sèries d’acció, com Rex. 
Les tardes estaran en mans de la ficció: estrenarem una 
coproducció de Televisió de Catalunya i la Televisió de 
Shanghai, Secrets de Shanghai. Més tard podrem veure 
Temps de silenci i cinema familiar.

A les nits és on hi haurà més estrenes, amb el programa 
conduït per en Xavier Solà, Viatge de noces, el retorn del 
concurs La partida de TV3 o l’estrena de les sèries Haw-
thorne i Els visitants II.

I arribat l’agost, tornarà el futbol. A mitjans d’agost 
tornarà Esport Club i una bona part dels programes es-
portius a la graella, perquè tornarà a començar la Lliga. 
També tindrem els dos partits de la Supercopa d’Espa-
nya: Barça-Madrid i Madrid-Barça; la Supercopa d’Eu-
ropa: Barça-Porto; diferents partits de pretemporada de 
l’Espanyol i del Barça, i també la Copa Catalunya.

Al 3XL s’estrenaran aquest estiu diverses sèries d’èxit. 
Arribarà la segona temporada de Diaris de vampirs i 
s’estrenarà Torchwood, a més dels nous capítols de les 
seves sèries més conegudes, com Breaking Bad o Little 
Britain, i tornen a la pantalla les aventures de Shin Chan, 
ara en HD i 16: 9, i la sitcom Plats bruts.

D’altra banda, el viatge del senyor Duran i Lleida a 
Brussel·les no van tenir cap cost per a l’Administració de 
la Generalitat.

Barcelona, 8 de juliol de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació que tindran les retallades 
pressupostàries en salut en els municipis 
que a l’estiu incrementen la població
Tram. 314-07960/09

Resposta del Govern
Reg. 16172 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07960/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació que tindran les retallades pressupostàries en 
salut en els municipis que a l’estiu incrementen la po-
blació

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:

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

La previsió de reforços d’estiu a centres d’atenció primà-
ria a Catalunya per a l’any 2011 i concentrats sobre tot 
en els territoris de les regions sanitàries Terres de l’Ebre, 
Tarragona i Girona són:

– Metges: 100,2

– Infermeres: 107,2

– Auxiliars administratius: 88,89

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre per escrit sobre la co-
bertura de la informació relativa a les mobi-
litzacions del 14 de maig de 2011
Tram. 325-00012/09

Resposta del president del Consell de Go
vern
Reg. 15853 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment a allò que disposa l’article 173 i, 
per remissió, el 144 del Reglament del Parlament sobre 
preguntes amb resposta per escrit i, en concret, en res-
posta a la pregunta escrita núm. 325-00012/09 presenta-
da pel diputat Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamen-
tari Socialista, sobre: 

– Creu el president del Consell de Govern de la CCMA 
que la cobertura de la informació de les emissores de la 
CCMA s’ha ajustat a la magnitud de les mobilitzacions 
del 14 de maig?

Resposta

Atenent a les explicacions donades en compareixença 
parlamentària i a les dades ofertes a través de respostes a 
preguntes d’aquest mateix diputat a respondre per escrit, 
la CCMA valora positivament la cobertura informativa 
donada a les mobilitzacions del 14 de maig, així com als 
esdeveniments succeïts a posteriori.

Els criteris seguits han estat els habituals, d’acord amb 
l’interès informatiu, transcendència i actualitat, i s’han 
aplicat amb objectivitat i imparcialitat, donant veu a 
les diverses posicions que s’hi manifestaven. Això s’ha 
fet amb un conjunt d’equips humans i tècnics adequats 
per fer la cobertura corresponent i equiparable a d’altres 
esdeveniments semblants. En aquest sentit, però, volem 
fer constar les enormes dificultats que han tingut tots els 
nostres equips per treballar durant les mobilitzacions, in-
crepats dins i fora de pantalla per alguns manifestants, 
quan l’objectiu dels professionals era fer arribar al públic 
el que estava passant.

Les informacions ofertes no s’han limitat només als es-
deveniments concrets, sinó que diversos programes i es-
pais televisius, radiofònics i a la xarxa han ofert anàlisis 
diverses d’especialistes i experts que han permès contex-
tualitzar el fenomen i donar claus per a la seva compren-
sió als teleespectadors.

Per tot plegat, la CCMA considera que la cobertura rea-
litzada s’adiu amb la missió de servei públic que té enco-
manada i s’ha fet amb criteris professionals.

Barcelona, 8 de juliol del 2011

Enric Marín i Otto

També destacarem el programa Cançons d’una illa, so-
bre la música a les Illes Balears, al 33, o la programació 
especial del Super3, amb noves sèries que s’afegeixen a 
la seva oferta d’èxit, com Léonard o Els germans Kratt, o 
el programa Els extraordinaris.

Barcelona, 8 de juliol de 2011 

Ramon Mateu i Llevadot

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre per escrit sobre la programació de 
tardor de Televisió de Catalunya
Tram. 315-00004/09

Resposta del director general
Reg. 15855 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

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. 315-00004/09 presentada pel 
diputat Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari So-
cialista, sobre: 

Quina previsió té Televisió de Catalunya respecte a la 
programació de la propera tardor, quins canvis estan 
previstos i quines novetats ens poden explicar?

Resposta

En aquests moments no està totalment tancada la progra-
mació de tardor dels diferents canals de TV3, motiu pel 
qual qualsevol avanç públic d’aquesta podria ser d’inte-
rès per a altres operadors del sector i comprometre l’es-
tratègia de futur de la televisió pública catalana.

Per aquest motiu, si algun diputat vol conèixer aquestes 
dades, òbviament, TV3 el rebrà a les seves instal·lacions 
i, sota clàusula de confidencialitat, les hi podrà mostrar.

Barcelona, 8 de juliol de 2011

Ramon Mateu i Llevadot
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Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre per escrit sobre la pro-
gramació de tardor de Televisió de Catalu-
nya
Tram. 326-00003/09

Resposta de la directora de TVC
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2011

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. 326-00003/09 presentada pel 
diputat Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari So-
cialista, sobre: 

– Quina previsió té Televisió de Catalunya respecte a 
la programació de la propera tardor, quins canvis estan 
previstos i quines novetats ens poden explicar?

Resposta
En aquests moments no està totalment tancada la progra-
mació de tardor dels diferents canals de TV3, motiu pel 
qual qualsevol avanç públic d’aquesta podria ser d’inte-
rès per a altres operadors del sector i comprometre l’es-
tratègia de futur de la televisió pública catalana.

Per aquest motiu, si algun diputat vol conèixer aquestes 
dades, òbviament, TV3 el rebrà a les seves instal·lacions 
i, sota clàusula de confidencialitat, les hi podrà mostrar.

Barcelona, 8 de juliol de 2011

Mònica Terribas i Sala

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre per escrit sobre els crite-
ris per a informar objectivament de les mo-
bilitzacions i les manifestacions del 14 de 
maig de 2011
Tram. 326-00004/09

Resposta de la directora de TVC
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment a allò que disposa l’article 173 i, 
per remissió, el 144 del Reglament del Parlament sobre 
preguntes amb resposta per escrit i, en concret, en res-
posta a la pregunta escrita núm. 326-00004/09 presenta-
da pel diputat Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamen-
tari Socialista, sobre: 

– Quins han estat els criteris informatius emprats per Tele-
visió de Catalunya per tal d’informar objectivament sobre 
les mobilitzacions i manifestacions del dia 14 de maig?

Resposta
La manifestació del 14 de maig va ser convocada per 
diverses formacions polítiques de l’oposició, sindicats i 

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre per escrit sobre la pro-
gramació d’estiu de Televisió de Catalunya
Tram. 326-00002/09

Resposta de la directora de TVC
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2011

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. 326-00002/09 presentada pel 
diputat Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari So-
cialista, sobre: 

– Quina previsió té Televisió de Catalunya respecte a la 
programació d’estiu?

Resposta

La programació d’estiu de TV3 ve marcada, en primer 
terme, perquè una part de la graella habitual es mantin-
drà fins ben entrat el mes de juliol. És el cas de grans 
programes contenidors com Els matins a TV3 o Diven-
dres.

Quan aquests desapareguin de la graella, fonamental-
ment durant l’agost, al matí hi haurà, a primera hora, in-
formatius, amb el 3/24 i després temps per als documen-
tals per descobrir món i per a les sèries d’acció, com Rex. 
Les tardes estaran en mans de la ficció: estrenarem una 
coproducció de Televisió de Catalunya i la Televisió de 
Shanghai, Secrets de Shanghai. Més tard podrem veure 
Temps de silenci i cinema familiar.

A les nits és on hi haurà més estrenes, amb el programa 
conduït per en Xavier Solà, Viatge de noces, el retorn del 
concurs La partida de TV3 o l’estrena de les sèries Hawt-
horne i Els visitants II.

I arribat l’agost, tornarà el futbol. A mitjans d’agost 
tornarà Esport Club i una bona part dels programes es-
portius a la graella, perquè tornarà a començar la Lliga. 
També tindrem els dos partits de la Supercopa d’Espa-
nya: Barça-Madrid i Madrid-Barça; la Supercopa d’Eu-
ropa: Barça-Porto; diferents partits de pretemporada de 
l’Espanyol i del Barça, i també la Copa Catalunya.

Al 3XL s’estrenaran aquest estiu diverses sèries d’èxit. 
Arribarà la segona temporada de Diaris de vampirs i 
s’estrenarà Torchwood, a més dels nous capítols de les 
seves sèries més conegudes, com Breaking Bad o Little 
Britain, i tornen a la pantalla les aventures de Shin Chan, 
ara en HD i 16: 9, i la sitcom Plats bruts.

També destacarem el programa Cançons d’una illa, so-
bre la música a les Illes Balears, al 33, o la programació 
especial del Super3, amb noves sèries que s’afegeixen a 
la seva oferta d’èxit, com Léonard o Els germans Kratt, o 
el programa Els extraordinaris.

Barcelona, 8 de juliol de 2011
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Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre per escrit sobre les entre-
vistes i les informacions dutes a terme prè-
viament a les mobilitzacions del 14 de maig 
de 2011
Tram. 326-00005/09

Resposta de la directora de TVC
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment a allò que disposa l’article 173 i, 
per remissió, el 144 del Reglament del Parlament sobre 
preguntes amb resposta per escrit i, en concret, en res-
posta a la pregunta escrita núm. 326-00005/09 presenta-
da pel diputat Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamen-
tari Socialista, sobre: 

– Quantes entrevistes i informacions prèvies a les mobi-
litzacions del 14 de maig s’han dut a terme a Televisió de 
Catalunya amb els protagonistes de les mateixes, quins 
dies, i quant temps d’emissió s’ha emprat a cobrir la in-
formació?

Resposta
Des que el Govern va anunciar la reducció del pressu-
post de la Generalitat i les seves conseqüències, han estat 
nombroses les informacions que hem fet sobre el tema, 
amb intervencions de membres del govern i de la coa-
lició que li dóna suport, partits de l’oposició, sindicats, 
usuaris de la sanitat i l’ensenyament i organitzacions so-
cials representatives dels sectors afectats per l’ajust pres-
supostari. El debat sobre les retallades i les mobilitzaci-
ons dels sectors afectats prèvies al dia de la manifestació 
han estat presents en els Telenotícies i en les rodes infor-
matives del canal 3/24, en format de vídeos, entrevistes 
i connexions en directe; i en entrevistes, debats cara a 
cara, connexions en directe, vídeos i tertúlies del progra-
ma Els matins. Al marge dels informatius, també ha estat 
motiu de debat en les tertúlies del programa Divendres.

No es pot individualitzar ni computar la cobertura prèvia 
de les informacions de la manifestació del 14 de maig 
perquè ha estat present d’una o altra manera en tots 
aquests formats de tots aquests programes dels dies pre-
vis i resulta del tot impossible fer-ne un còmput exacte.
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organitzacions cíviques i socials afectades i contràries a 
les retallades pressupostàries plantejades pel govern de 
la Generalitat. Aquest ha estat un dels temes principals 
del debat polític durant els últims mesos a Catalunya i, 
per aquesta raó, ha tingut un seguiment continu en els in-
formatius de TV3 i en el 3/24. La manifestació del dia 14 
significava la culminació d’un seguit de protestes contra 
les retallades i, per tant, tenia un gran interès informatiu. 
Els criteris dels Serveis Informatius han estat els habitu-
als: seguir la informació pel seu gran interès informatiu, 
transcendència i actualitat, i fer-ho amb objectivitat i im-
parcialitat, donant veu a les diverses posicions que s’hi 
manifestaven.

A TV3, la informació sobre la manifestació va obrir els 
dos Telenotícies del dia. El del migdia afegia interven-
cions dels representants dels dos sindicats convocants 
(CCOO i UGT) i de sis organitzacions socials més: re-
presentants dels sindicats dels Mossos (GAP-UGT), mes-
tres (USTEC), infermeres (SATSE) i metges (Sindicat de 
Metges) i de la FAVB i l’Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya. En total, vuit intervencions 
contràries a les retallades. En el mateix TN s’incloïa una 
declaració del mateix dia del president de la Generalitat, 
Artur Mas, justificant les polítiques governamentals.

El TN del vespre incloïa també intervencions de quatre 
organitzacions participants a la manifestació (CCOO, 
UGT, SATSE i USTEC), a més d’una bateria d’interven-
cions de les set formacions polítiques amb representació 
al Parlament de Catalunya.

Al 3/24, la informació sobre la manifestació va obrir to-
tes les rodes informatives del canal des de les 11.30 fins 
a les 6 del matí del dia 15. El 3/24 va fer tres connexi-
ons en directe durant la manifestació, a les 12.30, 13.00 
i 13.30. El canal tenia previst també emetre en directe la 
lectura del manifest al final de la manifestació, però no 
es va poder fer perquè l’organització va decidir canviar 
la ubicació del camió on s’havia de llegir el manifest, 
a última hora i sense avisar els Serveis Informatius de 
TV3, que els havien expressat reiteradament la voluntat 
d’oferir-ne en directe la lectura. Aquesta lectura s’havia 
de fer a l’estació de França (on estava ubicada la unitat 
mòbil d’acord amb els organitzadors), però el camió va 
seguir fins a l’entrada del parc de la Ciutadella sense do-
nar cap marge per emetre-la en directe.

El 3/24 va emetre també durant totes les rodes les di-
verses intervencions ja esmentades conforme s’anaven 
produint i elaborant: els representants de vuit organit-
zacions convocants, la rèplica del president de la Gene-
ralitat i les reaccions de les set forces polítiques de l’arc 
parlamentari català.

Barcelona, 8 de juliol del 2011
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

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

Retirada

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

Sessió núm. 9 de la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, tinguda el 19.07.2011 (DSPC-C 130).

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

Retirada

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

Sessió núm. 9 de la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, tinguda el 19.07.2011 (DSPC-C 130).

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

Retirada

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

Sessió núm. 9 de la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, tinguda el 19.07.2011 (DSPC-C 130).

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre per escrit sobre els mit-
jans humans i materials emprats per a la co-
bertura informativa de les mobilitzacions del 
14 de maig de 2011
Tram. 326-00006/09

Resposta de la directora de TVC
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment a allò que disposa l’article 173 i, 
per remissió, el 144 del Reglament del Parlament sobre 
preguntes amb resposta per escrit i, en concret, en res-
posta a la pregunta escrita núm. 326-00006/09 presenta-
da pel diputat Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamen-
tari Socialista, sobre: 

– Quins són els mitjans humans i materials emprats per 
Televisió de Catalunya per a la cobertura informativa de 
la manifestació del 14 de maig? Considera que en relació 
amb d’altres manifestacions del mateix impacte han es-
tat suficients per cobrir-ho?

Resposta

A cobrir la manifestació s’hi van destinar dos enllaços 
mòbils, un a la capçalera de la manifestació –per fer l’en-
viament de les primeres imatges– i un altre a l’estació de 
França –per enviar imatges i fer les 3-4 connexions en 
directe previstes–. A més, es van enviar diversos equips 
ENG, que van enregistrar la manifestació des de tots els 
angles. Com que coincidia amb la campanya electoral i 
hi assistien diversos candidats, també s’hi van desplaçar 
els equips que aquell dia seguien la campanya a les elec-
cions municipals.

Cal tenir en compte el suport que rebien des de les secci-
ons de Societat i de Política i del 3/24, per editar i emetre 
al més ràpidament possible les imatges i les declaracions 
que hi anaven arribant.

Considerem que es van destinar a la cobertura informati-
va de la manifestació recursos suficients per la importàn-
cia i transcendència de la informació i a un nivell equi-
parable a la cobertura d’altres manifestacions del mateix 
impacte.

Els mitjans destinats van permetre fer els directes pre-
vistos i necessaris cada mitja hora –mentre es feia la ma-
nifestació–, enregistrar les imatges des de tots els punts 
de vista i entrevistar els vuit representants de les orga-
nitzacions convocants amb temps suficient per poder 
emetre les primeres reaccions al 3/24 –mentre encara se 
celebrava la manifestació– i al TN migdia.

Barcelona, 8 de juliol del 2011
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’evolució de l’ocupació
Tram. 310-00087/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16138 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.07.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 142 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent al Go-
vern de la Generalitat per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del govern sobre l’evolució de 
l’ocupació a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el servei de transport sanitari
Tram. 310-00088/09

Anunci
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 16153 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.07.2011

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 142 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent al Govern de la Ge-
neralitat per tal que li sigui resposta oralment en el Ple 
que s’ha de celebrar els propers dies 20 i 21 de juliol.

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

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

Retirada

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

Sessió núm. 9 de la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, tinguda el 19.07.2011 (DSPC-C 130).
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en matèria de polí-
tica econòmica?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2011

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures per a reduir estruc-
tures polítiques i nivells administratius
Tram. 310-00091/09

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 16196 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.07.2011

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 141 y 142 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea respondida 
oralment por el Gobierno ante el pleno.

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

¿Qué medidas piensa adoptar el Govern para reduir es-
tructures políticas y niveles administratives, ante la situ-
ación de crisis econòmica y financera?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz del SP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els objectius i el disseny de la 
política de beques per a estudiants univer-
sitaris
Tram. 310-00092/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 16198 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Quines són les previsions del Govern respecte al servei 
de transport sanitari?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les accions iniciades amb rela-
ció als incidents produïts al voltant del Par-
lament el 15 de juny de 2011
Tram. 310-00089/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 16154 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.07.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent al Govern de la Generalitat 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quines són les accions iniciades pel Govern en relació 
als fets produits al voltant del Parlament el passat 15 de 
juny?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre política econòmica
Tram. 310-00090/09

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16187 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.07.2011

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent al Govern de la Generalitat per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’endarreriment de la construc-
ció de la carretera N-II i de l’ampliació del 
tercer carril i el millorament dels accessos 
de l’autopista AP-7 al pas per les comarques 
de Girona
Tram. 310-00094/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 16200 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és l’opinió del Govern en relació a l’endarreri-
ment i aturada de les obres de construcció de la carretera 
N-II / A-2 i de les obres d’ampliació del tercer carril i 
millora d’accessos de l’AP-7 al seu pas per les comarques 
gironines per part de l’administració de l’Estat?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació del transport sanitari
Tram. 310-00095/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 16202 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
situació del transport sanitari a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

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

– Quins són els objectius i disseny que es proposa el Go-
vern per a la política de beques per a estudiants universi-
taris de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures per a fomentar els 
perfils professionals en l’àmbit de la trami-
tació processal i l’auxili judicial de l’Adminis-
tració de justícia
Tram. 310-00093/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 16199 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures pensa adoptar el Govern per tal de 
fomentar i millorar els perfils professionals en l’àmbit 
de la tramitació processal i d’auxili a l’Administració de 
justícia a Catalunya, i alhora intentar minimitzar l’im-
portant problema que genera la interinitat provocada per 
la mobilitat territorial?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els dar-
rers esdeveniments polítics
Tram. 317-00057/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16137 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situ-
ació política
Tram. 317-00058/09

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16140 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el model de beques università-
ries
Tram. 310-00096/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 16203 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
model de beques universitàries?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situ-
ació política
Tram. 317-00056/09

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 16023 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.07.2011

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, d’acord amb el que disposa l’article 142 del Regla-
ment de la Cambra, formula la següent pregunta al Molt 
Honorable President de la Generalitat per tal que sigui 
contestada oralment en el proper ple que s’ha de celebrar 
els dies 20 i 21 de juliol d’enguany: 

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

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC
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– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en re-
lació als darrers esdeveniments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situ-
ació política
Tram. 317-00061/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 16201 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Molt Honorable President 
de la Generalitat en relació amb la situació política ac-
tual?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la transposició del Reial de-
cret llei 3/2011, del 18 de febrer, de mesures 
urgents per a la millora de l’ocupació i la re-
forma de les polítiques actives d’ocupació
Tram. 311-00694/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 15807 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre l’estra-
tègia que seguirà en el procés cap a la inde-
pendència de Catalunya
Tram. 317-00059/09

Anunci
Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt
Reg. 16151 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.07.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Laporta i Estruch, diputat no adscrit incorporat al 
Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 142 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 
Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat: 

Després que el poble de Catalunya hagi mostrat un su-
port cada vegada més ampli a la via de la independència 
perquè Catalunya sigui un estat sobirà de la comunitat 
internacional, com ens mostra la darrera enquesta del 
CEO, on un 42,9% dels enquestats votaria demà a favor 
de la independència en un referèndum, o en iniciatives 
socials com la Consulta sobre la Independència o la re-
cent proposta d’insubmissió fiscal, liderarà el president 
del país aquest procés cap a la independència, i quina és 
l’estratègia que seguirà?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011

Joan Laporta i Estruch
Diputat del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els dar-
rers esdeveniments polítics
Tram. 317-00060/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 16197 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les convocatòries de sub-
vencions per a la promoció d’accions inno-
vadores per a l’ocupació, accions integra-
des i itineraris personals d’inserció per a 
entitats locals i sense ànim de lucre
Tram. 311-00696/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 15809 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les 
convocatòries de concessió de subvencions per a la rea-
lització d’accions per a l’ocupació innovadores, accions 
integrades i IPIS, per a ens locals i entitats sense ànim 
de lucre?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les convocatòries de sub-
vencions del pla Inicia per al 2011
Tram. 311-00697/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 15810 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les 
convocatòries de concessió de subvencions del Pla Inicia 
de 2011, adreçades a dones emprenedores, treballadors 

güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
transposició a Catalunya del Reial Decret Llei 3/2011, de 
18 de febrer, de mesures urgents per a la millora de l’ocu-
pació i la reforma de les polítiques actives d’ocupació?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les convocatòries de sub-
vencions per a l’orientació i l’acompanya-
ment de persones aturades adreçades a ens 
locals i entitats sense ànim de lucre
Tram. 311-00695/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 15808 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 19.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado,, 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 aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les 
convocatòries de concessió de subvencions per a la rea-
lització d’accions per a l’ocupació sobre dispositius d’ori-
entació i acompanyament a les persones aturades adre-
çades a entitats locals i entitats sense ànims de lucre?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a l’im-
puls i promoció de l’aeroport de Reus?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment dels acords 
amb Ryanair amb relació a l’aeroport de Gi-
rona - Costa Brava
Tram. 311-00700/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15842 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern amb relació al com-
pliment dels acords amb Ryanair a l’aeroport de Girona?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’impuls de l’aeroport de Gi-
rona - Costa Brava
Tram. 311-00701/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15843 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 

autònoms, cooperatives i societats laborals, joves empre-
nedors i emprenedoria social?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment de l’acord 
amb Ryanair amb relació a l’aeroport de 
Reus
Tram. 311-00698/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15840 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern amb relació al com-
pliment de l’acord amb Ryanair a l’aeroport de Reus?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’impuls de l’aeroport de 
Reus
Tram. 311-00699/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15841 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les deficiències de connexió 
de la línia 8 del servei de trens de rodalia
Tram. 311-00703/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15845 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a la 
solució de les deficiències de connexió de la línia R8 en 
el seu traçat actual?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la connexió ferroviària de Ri-
pollet
Tram. 311-00704/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15846 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a la 
connexió ferroviària del municipi de Ripollet?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a l’im-
puls i promoció de l’aeroport de Girona?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ampliació de la línia 8 del 
servei de trens de rodalia a Vilafranca del Pe-
nedès i Sant Celoni
Tram. 311-00702/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15844 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a l’am-
pliació de la línia R8 a Vilafranca del Penedès i Sant 
Celoni?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la posada en marxa del 
servei de trens de rodalia al Camp de Tar-
ragona
Tram. 311-00707/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15849 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a la 
posada en marxa del servei de Rodalies al Camp de Tar-
ragona?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la posada en marxa del ser-
vei de trens de rodalia a Lleida
Tram. 311-00708/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15850 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a la 
posada en marxa del servei de Rodalies a l’entorn de 
Lleida?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’establiment de serveis de 
trens regionals Figueres-Reus pel corredor 
transversal Mollet del Vallès - el Papiol
Tram. 311-00705/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15847 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a la 
possibilitat d’establir serveis de trens regionals Figueres-
Reus en el corredor transversal Mollet-Papiol?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el millorament de la conne-
xió entre les línies 7 i 8 i l’estació de Vulpa-
lleres dels Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 311-00706/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15848 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a la 
millora de la connexió entre les línies R8 i R7 i l’estació 
de Vulpalleres dels FGC a Sant Cugat del Vallès?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Pensa l’actual Govern continuar aprofitant la capacitat 
inversora de Tabasa per a millorar la dotació d’infraes-
tructures de Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’Anàlisi de la viabilitat econòmi-
ca, financera i jurídica, i valoració econò mica 
sota el PEF actual i sota diferents escenaris, 
amb relació a Tabasa, Infraestructures i Ser-
veis de Mobilitat, SA
Tram. 311-00711/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15913 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

El passat 7 de juliol el Govern va adjudicar a l’empresa 
Pricewaterhausecoopers Asesores de Negocios SA una 
«Anàlisi de la viabilitat econòmica, financers i jurídica, 
i valoració econòmica sota el PEF actual i sota diferents 
escenaris».

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

– Per quin motiu ha demanat el Govern aquest anàlisi?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la posada en marxa del ser-
vei de trens de rodalia a Girona
Tram. 311-00709/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15851 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a la 
posada en marxa del servei de Rodalies a l’entorn de Gi-
rona?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aprofitament de la capa-
citat inversora de Tabasa, Infraestructures 
i Serveis de Mobilitat, SA, per a millorar la 
dotació d’infraestructures
Tram. 311-00710/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15912 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.
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bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

El passat 7 de juliol el Govern va adjudicar a l’empresa 
Pricewaterhausecoopers Asesores de Negocios SA una 
«Anàlisi de la viabilitat econòmica, financers i jurídica, 
i valoració econòmica sota el PEF actual i sota diferents 
escenaris».

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

– Què opina el Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la possibilitat de privatitzar l’empresa Tabasa?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la integració de les em-
preses Tabasa, Infraestructures i Serveis de 
Mobilitat, SA, i Túnel del Cadí, SAC
Tram. 311-00714/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15916 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

El passat 7 de juliol el Govern va adjudicar a l’empresa 
Pricewaterhausecoopers Asesores de Negocios SA una 
«Anàlisi de la viabilitat econòmica, financers i jurídica, 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la privatització de Tabasa, 
Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA
Tram. 311-00712/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15914 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

El passat 7 de juliol el Govern va adjudicar a l’empresa 
Pricewaterhausecoopers Asesores de Negocios SA una 
«Anàlisi de la viabilitat econòmica, financers i jurídica, 
i valoració econòmica sota el PEF actual i sota diferents 
escenaris».

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

– Pensa el Govern privatitzar l’empresa Tabasa?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’opinió del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat amb relació a la possibi-
litat de privatitzar Tabasa, Infraestructures i 
Serveis de Mobilitat, SA
Tram. 311-00713/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15915 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’emissió de la declaració 
d’impacte ambiental de l’eix viari B-500
Tram. 311-00716/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15918 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

L’anterior Govern de la Generalitat va encarregar a Tabasa  
la redacció dels estudis i projectes constructius de l’au-
topista de Mollet a Badalona (B-500) amb el túnel de la 
Conreria.

L’estudi informatiu ja es va sotmetre a informació públi-
ca i manca tan sols el tràmit d’emissió de la Declaració 
d’Impacte Ambiental.

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

– Quan pensa el Govern a través del Departament de 
Territori i Sostenibilitat emetre la Declaració d’Impacte 
Ambiental de l’eix viari B-500?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

i valoració econòmica sota el PEF actual i sota diferents 
escenaris».

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

– Pensa el Govern integrar les empreses Tabasa i Túnel 
del Cadí?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari d’execució de les  
obres de la segona galeria del túnel de Va-
llvidrera i dels accessos d’aquest túnel al 
centre de Barcelona
Tram. 311-00715/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15917 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

L’anterior Govern de la Generalitat va encarregar a Ta-
basa la redacció del projecte i l’execució de les obres de 
la segona galeria del túnel de Vallvidrera i dels accessos 
d’aquest túnel al centre de Barcelona fins al carrer Nu-
mància.

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

– Quin calendari té previst el Govern per a l’execució 
d’aquestes obres?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la finalització de les obres 
del carril bus de la C-58 entre Ripollet i Bar-
celona
Tram. 311-00718/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15920 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa està construint el nou carril bus a la C-58 entre 
Ripollet i Barcelona.

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

– Quin és el calendari previst per a la finalització d’aquestes  
obres?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la gestió del carril bus de la 
C-58 entre Ripollet i Barcelona
Tram. 311-00719/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15921 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari per a l’aprova-
ció del projecte, la licitació i l’adjudicació de 
les obres de l’eix viari B-500
Tram. 311-00717/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15919 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

L’anterior Govern de la Generalitat va encarregar a Taba-
sa la redacció dels estudis i projectes constructius de l’au-
topista de Mollet a Badalona (B-500) amb el túnel de la  
Conreria.

L’estudi informatiu ja es va sotmetre a informació públi-
ca i manca tan sols el tràmit d’emissió de la Declaració 
d’Impacte Ambiental.

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

– Quin és el calendari per a l’aprovació del projecte, la 
licitació i l’adjudicació de les obres de l’eix viari B-500?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari per a la millora 
de l’àrea de servei del túnel de Cadí
Tram. 311-00721/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15923 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa té l’encàrrec de gestionar les estacions de servei 
de les vies segregades de la Generalitat.

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

– Quin és el calendari previst per a la millora de l’àrea de 
servei del túnel del Cadí?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el calendari d’execució 
de les obres de les àrees de servei de l’eix 
Transversal
Tram. 311-00722/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15924 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa està construint el nou carril bus a la C-58 entre 
Ripollet i Barcelona.

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

– Qui gestionarà el funcionament del nou carril bus un 
cop entri en servei?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les estacions de servei que 
gestiona Tabasa, Infraestructures i Serveis 
de Mobilitat, SA
Tram. 311-00720/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15922 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa té l’encàrrec de gestionar les estacions de servei 
de les vies segregades de la Generalitat.

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

– Quines són les estacions de servei que gestiona Tabasa?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari d’execució i el 
pressupost de les obres de millora de l’ac-
cessibilitat i remodelació de l’estació de 
Gràcia de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 311-00724/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15926 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa té l’encàrrec del projecte de millora de l’acces-
sibilitat i remodelació de l’estació de Gràcia dels FGC.

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

– Quin és el calendari i el pressupost d’aquesta obra?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari d’execució i el 
pressupost de les obres de construcció de la  
cua de maniobres de l’estació de Plaça de 
Catalunya de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 311-00725/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15927 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa té l’encàrrec de gestionar les estacions de servei 
de les vies segregades de la Generalitat.

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

– Quin és el calendari previst per a l’execució de les no-
ves àrees de servei de l’Eix Transversal?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari d’execució de les  
obres de les àrees de servei del túnel de 
Bracons
Tram. 311-00723/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15925 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa té l’encàrrec de gestionar les estacions de servei 
de les vies segregades de la Generalitat.

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

– Quin és el calendari previst per a l’execució de les no-
ves àrees de servei del túnel de Bracons?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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– Ha donat instruccions el Conseller d’Interior al Cos de 
Mossos d’Esquadra per denunciar a persones que inten-
tin evitar desnonaments?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius del conseller 
d’Interior per a ordenar als mossos d’esqua-
dra que denunciïn les persones que intenten 
evitar un desnonament
Tram. 311-00727/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 15998 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

El dia 9 de febrer es va produir un desnonament a la ciu-
tat de Vic. Tretze de les persones que varen intentar evi-
tar-lo, per raons socials, varen ser denunciades pel Cos 
de Mossos d’Esquadra i han rebut una citació judicial 
per desobediència i resistència a l’autoritat. Segons in-
formen els mitjans de comunicació aquesta ha estat la 
primera vegada que les persones que intenten evitar un 
desnonament són denunciades pels Mossos d’Esquadra.

– Per quins motius ha ordenat el Departament d’Interior 
que el Cos de Mossos d’Esquadra denunciï a les perso-
nes que intentin evitar un desnonament?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa té l’encàrrec de la construcció de la cua de mani-
obres de l’estació de Plaça de Catalunya d’FGC.

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

– Quin és el calendari i el pressupost d’aquesta obra?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les instruccions que dóna el 
conseller d’Interior als mossos d’esquadra 
perquè denunciïn les persones que intenten 
evitar un desnonament
Tram. 311-00726/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 15997 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

El dia 9 de febrer es va produir un desnonament a la ciutat 
de Vic. Tretze de les persones que varen intentar evitar- 
lo, per raons socials, varen ser denunciades pel Cos de 
Mossos d’Esquadra i han rebut una citació judicial per 
desobediència i resistència a l’autoritat. Segons informen 
els mitjans de comunicació aquesta ha estat la primera 
vegada que les persones que intenten evitar un desnona-
ment són denunciades pels Mossos d’Esquadra.

Fascicle tercer
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ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

El dia 9 de febrer es va produir un desnonament a la ciu-
tat de Vic. Tretze de les persones que varen intentar evi-
tar-lo, per raons socials, varen ser denunciades pel Cos 
de Mossos d’Esquadra i han rebut una citació judicial 
per desobediència i resistència a l’autoritat. Segons in-
formen els mitjans de comunicació aquesta ha estat la 
primera vegada que les persones que intenten evitar un 
desnonament són denunciades pels Mossos d’Esquadra.

– Quins mitjans de mediació utilitza el Departament 
d’Interior en el cas de que hi hagi persones que intenten 
evitar un desnonament?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals la Di-
recció General de Protecció Civil no va ac-
tivar el pla Procicat amb motiu de l’accident 
d’un autocar a Cassà de la Selva (Gironès) el 
10 de juliol de 2011
Tram. 311-00730/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16005 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Diumenge dia 10 de juliol va tenir lloc el greu accident 
d’un autocar a Cassà de la Selva amb quaranta quatre 
ferits. Malgrat tractar-se d’un accident amb ferits múlti-
ples el Departament d’Interior no va activar el Procicat 
ni va fer cap tipus de declaració, deixant aquesta tasca a 
la Direcció General de Transports.

– Per quin motius el Departament d’Interior, concreta-
ment la Direcció General de Protecció Civil, no va acti-

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’adequació, en un moment 
de crisi econòmica com l’actual, de la de-
núncia de persones que intenten evitar un 
desnonament
Tram. 311-00728/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 15999 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

El dia 9 de febrer es va produir un desnonament a la ciu-
tat de Vic. Tretze de les persones que varen intentar evi-
tar-lo, per raons socials, varen ser denunciades pel Cos 
de Mossos d’Esquadra i han rebut una citació judicial 
per desobediència i resistència a l’autoritat. Segons in-
formen els mitjans de comunicació aquesta ha estat la 
primera vegada que les persones que intenten evitar un 
desnonament són denunciades pels Mossos d’Esquadra.

– Considera el Govern que la pràctica de denunciar a 
persones que intentin evitar un desnonament és la més 
adequada en uns moments com els actuals de greu crisi 
econòmica?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els instruments de mediació 
que fa servir el Departament d’Interior amb 
les persones que intenten evitar un desno-
nament
Tram. 311-00729/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16000 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
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– Quin és el calendari previst pel Govern per a desenvo-
lupar el Logis Penedès?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el protocol signat amb el Mi-
nisteri de Foment per al desenvolupament 
de les principals terminals logístiques inter-
modals
Tram. 311-00733/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16040 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin capteniment del Govern amb relació al protocol 
signat el passat 7 de juny amb el Ministeri de Foment per 
al desenvolupament de les principals terminals logísti-
ques intermodals?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la prolongació de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Va-
llès Occidental)
Tram. 311-00734/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16041 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 

var el Procicat per accidents amb víctimes múltiples ni 
va efectuar cap tipus de declaració?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el complex Logis Penedès
Tram. 311-00731/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16038 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern amb relació al Lo-
gis Penedès?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari de desenvolu-
pament del complex Logis Penedès
Tram. 311-00732/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16039 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les causes del retard en les 
obres de prolongació de la línia de Ferrocar-
rils de la Generalitat a Sabadell (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 311-00736/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16043 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les causes del retard previst pel Govern en 
les obres del perllongament de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat a Sabadell?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la constitució de l’Eurodis-
tricte de l’Espai Català Transfronterer com a 
agrupació europea de cooperació territorial
Tram. 311-00737/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16057 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, 20.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern amb relació al per-
llongament de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari previst per a la 
prolongació de la línia de Ferrocarrils de la 
Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 311-00735/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16042 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.07.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el calendari definitiu previst pel Govern amb 
relació al perllongament de Ferrocarrils de la Generalitat 
a Sabadell?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la integració de l’Euro-
districte de l’Espai Català Transfronterer en 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 311-00740/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16060 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, 20.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines actuacions porta a terme el Govern per tal d’in-
tegrar la dinàmica de l’Eurodistricte de l’Espai Català en 
el si de la de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la integració de l’Eurodis-
tricte de l’Espai Català Transfronterer en la 
Comunitat de Treball dels Pirineus
Tram. 311-00741/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16061 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, 20.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– En quin estat es troba el procés de constitució de l’Eu-
rodistricte de l’Espai Català Transfronterer com a Agru-
pació Europea de Cooperació Territorial (AECT)?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les seves prioritats amb 
relació a l’Eurodistricte de l’Espai Català 
Transfronterer
Tram. 311-00738/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16058 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, 20.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les prioritats del Govern en relació a l’Eu-
rodistricte de l’Espai Català Transfronterer, d’acord amb 
els objectius que aquest ja té establerts?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’establiment d’estratègies 
per a assolir la modernització ecològica de 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 311-00743/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16063 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, 20.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Per quina raó entre els objectius que es proposa el 
Govern en l’exercici de la presidència de l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània no es planteja explícitament l’es-
tabliment d’estratègies i actuacions per tal d’assolir la 
modernització ecològica d’aquesta?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el manteniment de l’estat 
del benestar i l’equiparació de prestacions i 
drets entre els diversos territoris de l’Euro-
regió Pirineus Mediterrània
Tram. 311-00744/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16064 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, 20.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea

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

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

– Quines actuacions porta a terme el Govern per tal d’in-
tegrar la dinàmica de l’Eurodistricte de l’Espai Català en 
el si de la de la Comunitat de Treball dels Pirineus?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions previstes en 
l’exercici de la presidència de l’Euroregió Pi-
rineus Mediterrània
Tram. 311-00742/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16062 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, 20.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines actuacions té previst desenvolupar el Govern 
per tal d’assolir els objectius que es proposa en l’exercici 
de la Presidència de l’Euroregió Pirineus Mediterrània?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’absència d’objectius rela-
tius a la llengua i la cultura occitanes entre 
els objectius de la presidència de l’Eurore-
gió Pirineus Mediterrània
Tram. 311-00746/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16066 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, 20.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Per quina raó entre els objectius que es proposa el 
Govern en l’exercici de la presidència de l’Euroregió Pi-
rineus Mediterrània no se’n planteja cap explícitament 
relatiu a la llengua i cultura occitana?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a evitar que es re-
peteixin les incidències dels dies 11 i 12 de 
juliol de 2011 en les línies del servei de trens 
de rodalia
Tram. 314-08473/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15898 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

– Per quina raó entre els objectius que es proposa el Go-
vern en l’exercici de la presidència de l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània no es planteja explícitament el mante-
niment de l’Estat del Benestar, la lluita contra l’exclusió 
social i l’equiparació de prestacions i drets entre els di-
versos territoris que la composen?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’absència d’objectius rela-
tius a la llengua i la cultura catalanes entre 
els objectius de la presidència de l’Eurore-
gió Pirineus Mediterrània
Tram. 311-00745/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16065 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, 20.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Per quina raó entre els objectius que es proposa el Go-
vern en l’exercici de la presidència de l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània no se’n planteja explícitament relatiu 
cap a la llengua i cultura catalana?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva responsabilitat en les incidèn-
cies dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les 
línies del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08475/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15900 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

El passat dilluns dia 11 de juliol i avui dimarts dia 12 
s’han produït diversos incidents a les línies de Rodalies, 
provocant retards i talls de servei.

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

– Creu el Govern que té alguna responsabilitat davant els 
ciutadans quan es produeix una situació com aquesta?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la persona responsable de la gestió 
del servei que ha explicat els fets succeïts 
els dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies 
del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08476/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15901 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

El passat dilluns dia 11 de juliol i avui dimarts dia 12 
s’han produït diversos incidents a les línies de Rodalies, 
provocant retards i talls de servei.

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

– Davant les múltiples incidències produïdes en els dar-
rers dies, quines actuacions emprendrà el Govern perquè 
no es tornin a repetir?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a resoldre les inci-
dències dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 en 
les línies del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08474/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15899 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

El passat dilluns dia 11 de juliol i avui dimarts dia 12 
s’han produït diversos incidents a les línies de Rodalies, 
provocant retards i talls de servei.

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

– Quines actuacions ha fet el Govern per tal de resoldre 
la situació creada?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol de Renfe per a informar 
els usuaris d’incidents semblants als ocor-
reguts els dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les 
línies del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08478/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15903 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

El passat dilluns dia 11 de juliol i avui dimarts dia 12 
s’han produït diversos incidents a les línies de Rodalies, 
provocant retards i talls de servei.

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

– Quin protocol d’informació segueix Renfe per a infor-
mar al usuaris d’incidents d’aquestes característiques?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols seguits per Renfe en in-
cidents semblants als ocorreguts els dies 11 
i 12 de juliol de 2011 en les línies del servei 
de trens de rodalia
Tram. 314-08479/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15904 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

El passat dilluns dia 11 de juliol i avui dimarts dia 12 
s’han produït diversos incidents a les línies de Rodalies, 
provocant retards i talls de servei.

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

– Qui del Departament de Territori i Sostenibilitat, res-
ponsable de la gestió el servei, ha sortit a donar explica-
cions dels fets succeïts?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’informació seguit en in-
cidents semblants als ocorreguts els dies 11 
i 12 de juliol de 2011 en les línies del servei 
de trens de rodalia
Tram. 314-08477/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15902 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

El passat dilluns dia 11 de juliol i avui dimarts dia 12 
s’han produït diversos incidents a les línies de Rodalies, 
provocant retards i talls de servei.

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

– Quin és el protocol d’informació seguit pel Govern de 
la Generalitat davant uns situació d’aquestes caracterís-
tiques?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

El passat dilluns dia 11 de juliol i avui dimarts dia 12 
s’han produït diversos incidents a les línies de Rodalies, 
provocant retards i talls de servei.

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

– Quin servei alternatiu de transport s’ha posat a dispo-
sició dels ciutadans?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris afectats pels in-
cidents dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 en 
les línies del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08482/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15907 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

El passat dilluns dia 11 de juliol i avui dimarts dia 12 
s’han produït diversos incidents a les línies de Rodalies, 
provocant retards i talls de servei.

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

– Quin ha estat el nombre total d’usuaris afectats?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

– Quin són els protocols seguits per Renfe quan es pro-
dueixen incidents d’aquestes característiques?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforçament de la informació als 
usuaris de les línies afectades pels incidents 
dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 en el servei 
de trens de rodalia
Tram. 314-08480/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15905 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

El passat dilluns dia 11 de juliol i avui dimarts dia 12 
s’han produït diversos incidents a les línies de Rodalies, 
provocant retards i talls de servei.

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

– S’ha reforçat la informació als usuaris de les línies 
afectades? Com?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el transport alternatiu durant els inci-
dents dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 en 
les línies del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08481/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15906 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
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persona responsable d’actuar en aquests casos? Amb qui 
s’han posat amb contacte?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com s’ha assabentat dels 
incidents dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 
en les línies del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08485/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15910 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

El passat dilluns dia 11 de juliol i avui dimarts dia 12 
s’han produït diversos incidents a les línies de Rodalies, 
provocant retards i talls de servei.

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

– Com s’ha assabentat el Govern de la Generalitat dels 
incidents succeïts?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes dels incidents dels dies 11 
i 12 de juliol de 2011 en les línies del servei 
de trens de rodalia
Tram. 314-08486/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15911 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la demanda de responsabilitats pels 
incidents dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 
en les línies del servei de trens de rodalia
Tram. 314-08483/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15908 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

El passat dilluns dia 11 de juliol i avui dimarts dia 12 
s’han produït diversos incidents a les línies de Rodalies, 
provocant retards i talls de servei.

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

– Demanarà el Govern responsabilitats per aquests in-
cidents?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme durant 
els incidents dels dies 11 i 12 de juliol de 
2011 en les línies del servei de trens de ro-
dalia
Tram. 314-08484/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15909 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

El passat dilluns dia 11 de juliol i avui dimarts dia 12 
s’han produït diversos incidents a les línies de Rodalies, 
provocant retards i talls de servei.

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

– Quines actuacions ha realitzat el Govern de la Gene-
ralitat un cop assabentat dels l’incidents? Quina és la 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Anàlisi de la viabilitat econòmica, fi-
nancera i jurídica, i valoració econòmica so-
ta el PEF actual i sota diferents escenaris, 
amb relació a Tabasa, Infraestructures i Ser-
veis de Mobilitat, SA
Tram. 314-08488/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15929 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

El passat 7 de juliol el Govern va adjudicar a l’empresa 
Pricewaterhausecoopers Asesores de Negocios SA una 
«Anàlisi de la viabilitat econòmica, financers i jurídica, 
i valoració econòmica sota el PEF actual i sota diferents 
escenaris».

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

– Per quin motiu ha demanat el Govern aquesta anàlisi?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la privatització de Tabasa, Infraes-
tructures i Serveis de Mobilitat, SA
Tram. 314-08489/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15930 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-

senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

El passat dilluns dia 11 de juliol i avui dimarts dia 12 
s’han produït diversos incidents a les línies de Rodalies, 
provocant retards i talls de servei.

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

– Quines han estat les causes d’aquests incidents?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprofitament de la capacitat inverso-
ra de Tabasa, Infraestructures i Serveis de 
Mobilitat, SA, per a millorar la dotació d’in-
fraestructures
Tram. 314-08487/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15928 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

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

– Pensa l’actual Govern continuar aprofitant la capacitat 
inversora de Tabasa per a millorar la dotació d’infraes-
tructures de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Què opina el Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la possibilitat de privatitzar l’empresa Tabasa?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la integració de les empreses Tabasa, 
Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA, i 
Túnel del Cadí, SAC
Tram. 314-08491/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15932 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

El passat 7 de juliol el Govern va adjudicar a l’empresa 
Pricewaterhausecoopers Asesores de Negocios SA una 
«Anàlisi de la viabilitat econòmica, financers i jurídica, 
i valoració econòmica sota el PEF actual i sota diferents 
escenaris».

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

– Pensa el Govern integrar les empreses Tabasa i Túnel 
del Cadí?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

El passat 7 de juliol el Govern va adjudicar a l’empresa 
Pricewaterhausecoopers Asesores de Negocios SA una 
«Anàlisi de la viabilitat econòmica, financers i jurídica, 
i valoració econòmica sota el PEF actual i sota diferents 
escenaris».

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

– Pensa el Govern privatitzar l’empresa Tabasa?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’opinió del conseller de Territori i Sos-
tenibilitat amb relació a la possibilitat de pri-
vatitzar Tabasa, Infraestructures i Serveis 
de Mobilitat, SA
Tram. 314-08490/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15931 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

El passat 7 de juliol el Govern va adjudicar a l’empresa 
Pricewaterhausecoopers Asesores de Negocios SA una 
«Anàlisi de la viabilitat econòmica, financers i jurídica, 
i valoració econòmica sota el PEF actual i sota diferents 
escenaris».
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senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

L’anterior Govern de la Generalitat va encarregar a Ta-
basa la redacció dels estudis i projectes constructius de 
l’autopista de Mollet a Badalona (B-500) amb el túnel de 
la Conreria.

L’estudi informatiu ja es va sotmetre a informació públi-
ca i manca tan sols el tràmit d’emissió de la Declaració 
d’Impacte Ambiental.

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

– Quan pensa el Govern a través del Departament de 
Territori i Sostenibilitat emetre la Declaració d’Impacte 
Ambiental de l’eix viari B-500?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per a l’aprovació del pro-
jecte, la licitació i l’adjudicació de les obres 
de l’eix viari B-500
Tram. 314-08494/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15935 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’execució de les obres 
de la segona galeria del túnel de Vallvidrera 
i dels accessos d’aquest túnel al centre de 
Barcelona
Tram. 314-08492/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15933 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

L’anterior Govern de la Generalitat va encarregar a Ta-
basa la redacció del projecte i l’execució de les obres de 
la segona galeria del túnel de Vallvidrera i dels accessos 
d’aquest túnel al centre de Barcelona fins al carrer Nu-
mància.

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

– Quin calendari té previst el Govern per a l’execució 
d’aquestes obres?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emissió de la declaració d’impacte 
ambiental de l’eix viari B-500
Tram. 314-08493/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15934 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estacions de servei que gestiona 
Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobi-
litat, SA
Tram. 314-08496/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15937 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa té l’encàrrec de gestionar les estacions de servei 
de les vies segregades de la Generalitat.

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

– Quines són les estacions de servei que gestiona Ta-
basa?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per a la millora de l’àrea 
de servei del túnel de Cadí
Tram. 314-08497/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15938 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

L’anterior Govern de la Generalitat va encarregar a Ta-
basa la redacció dels estudis i projectes constructius de 
l’autopista de Mollet a Badalona (B-500) amb el túnel de 
la Conreria.

L’estudi informatiu ja es va sotmetre a informació públi-
ca i manca tan sols el tràmit d’emissió de la Declaració 
d’Impacte Ambiental.

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

– Quin és el calendari per a l’aprovació del projecte, la 
licitació i l’adjudicació de les obres de l’eix viari B-500?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió del carril bus de la C-58 en-
tre Ripollet i Barcelona
Tram. 314-08495/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15936 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa està construint el nou carril bus a la C-58 entre 
Ripollet i Barcelona.

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

– Qui gestionarà el funcionament del nou carril bus un 
cop entri en servei?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’execució de les obres 
de les àrees de servei del túnel de Bracons
Tram. 314-08499/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15940 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa té l’encàrrec de gestionar les estacions de servei 
de les vies segregades de la Generalitat.

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

– Quin és el calendari previst per a l’execució de les no-
ves àrees de servei del túnel de Bracons?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’execució i el pressupost 
de les obres de millora de l’accessibilitat i 
remodelació de l’estació de Gràcia de Fer-
rocarrils de la Generalitat
Tram. 314-08500/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15941 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa té l’encàrrec de gestionar les estacions de servei 
de les vies segregades de la Generalitat.

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

– Quin és el calendari previst per a la millora de l’àrea de 
servei del túnel del Cadí?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’execució de les obres 
de les àrees de servei de l’eix Transversal
Tram. 314-08498/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa té l’encàrrec de gestionar les estacions de servei 
de les vies segregades de la Generalitat.

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

– Quin és el calendari previst per a l’execució de les no-
ves àrees de servei de l’Eix Transversal?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la finalització de les obres del carril 
bus de la C-58 entre Ripollet i Barcelona
Tram. 314-08502/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15963 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa està construint el nou carril bus a la C-58 entre 
Ripollet i Barcelona.

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

– Quin és el calendari previst per a la finalització d’aques-
tes obres?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament de l’Hospital Dos de 
Maig, de Barcelona
Tram. 314-08503/09

Formulació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 15967 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Durant aquest mes de juliol s’ha conegut la noticia del  
tancament de l’Hospital Dos de Maig situat a la ciutat 

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa té l’encàrrec del projecte de millora de l’acces-
sibilitat i remodelació de l’estació de Gràcia dels FGC.

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

– Quin és el calendari i el pressupost d’aquesta obra?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’execució i el pressu-
post de les obres de construcció de la cua 
de maniobres de l’estació de Plaça de Cata-
lunya de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-08501/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15942 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin en l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa té l’encàrrec de la construcció de la cua de mani-
obres de l’estació de Plaça de Catalunya d’FGC.

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

– Quin és el calendari i el pressupost d’aquesta obra?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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– Quina és la relació contractual del CSI i la Creu Roja 
respecte a l’Hospital Dos de Maig? I la relació patrimo-
nial?

– Quin era l’acord entre el CSI i la Creu Roja per tal de 
cedir la gestió de l’hospital?

– Aquest acord contemplava la compra del edifici on es 
està ubicat l’hospital? En quins termes?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les operacions fetes fins al 30 de juny 
de 2011 amb les noves línies de préstecs i 
avals per a empreses i autònoms de l’Institut 
Català de Finances
Tram. 314-08505/09

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15976 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

El Govern ha anunciat la posada en marxa de cinc noves 
línies de préstecs i avals de l’Institut Català de Finances 
(ICF) per empreses i autònoms, amb una dotació de més 
de 2.200 milions d’euros disponibles.

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

– El nombre d’operacions realitzades a través d’aquestes 
noves línies i disponibilitats, la data de formalització de les  
operacions i la quantia de les mateixes, fins el 30 de juny  
de 2011?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

de Barcelona, aquest hospital pertany al Consorci Sani-
tari Integral.

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

– Amb quina data està previst el tancament de l’hospital?

– Per quins motius es porta a terme aquest tancament?

– Fins quina data té contractat el CatSalut la compra de 
serveis i quins són aquests?

– Quina és la població de referència que atén l’hospital?

– Quina és l’activitat contractada, el numero de perso-
nes que hi treballen i els serveis que ofereix l’Hospital 
Dos de Maig? Es demana desglossament a 31.12.2003, 
31.12.2006, 31.12.2008 i 31.12.2010

– Quina és l’activitat contractada, el número de persones 
que hi treballen i els serveis que ofereix l’Hospital Dos 
de Maig a data 30 de juny de 2011?

– A quins centres d’atenció primària i hospitals es de-
rivaran els usuaris tant pel que fa a l’àmbit hospitalari, 
consultes externes, proves diagnòstiques i atenció pri-
mària?

– Quines mesures es prendran per garantir el lloc de tre-
ball del personal que actualment es troba contractat?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats, les institucions i els cen-
tres sanitaris que fan part del Consorci Sa-
nitari Integral
Tram. 314-08504/09

Formulació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 15968 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

L’Hospital Dos de  Maig de la  Ciutat de  Barcelo-
na pertany al Consorci Sanitari Integral del qual for-
men part diferents entitats i institucions.

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

– Quines són les entitats i institucions que formen part del 
CSI i quin percentatge de participació els hi correspon?

– Quants i quins centres sanitaris formen part del CSI?
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– En quin estat estan o s’han deixat les negociacions en-
tre la Generalitat de Catalunya i l’organització Creu Roja 
per la compra total o parcial de l’Hospital Dos de Maig 
de Barcelona?

– Considera el Govern que es pot mantenir la possibilitat 
de compra total o parcial de l’Hospital Dos de Maig de 
Barcelona en un futur?

– Quina ha estat l’activitat de l’Hospital Dos de Maig de 
Barcelona en els darrers quatre anys? Desglossar per ti-
pus d’activitat (visites, proves diagnòstiques, etc.) i anys.

– Quantes persones treballen actualment a l’Hospital 
Dos de Maig de Barcelona? Desglossar per categories.

– Si finalment es procedeix al tancament de l’Hospital 
Dos de Maig de Barcelona, quines actuacions engegarà 
el Govern per reubicar al personal que es vegi afectat pel 
tancament?

– El Govern garantirà la feina a tot el personal que es 
veu afectat pel tancament de l’Hospital Dos de Maig de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011

Eva García Rodríguez

Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les instruccions que dóna el conseller 
d’Interior als mossos d’esquadra en el cas 
de persones que intenten evitar un desno-
nament
Tram. 314-08508/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16001 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

El dia 9 de febrer es va produir un desnonament a la ciu-
tat de Vic. Tretze de les persones que varen intentar evi-
tar-lo, per raons socials, varen ser denunciades pel Cos 
de Mossos d’Esquadra i han rebut una citació judicial 
per desobediència i resistència a l’autoritat. Segons in-
formen els mitjans de comunicació aquesta ha estat la 
primera vegada que les persones que intenten evitar un 
desnonament són denunciades pels Mossos d’Esquadra.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei d’informació telefònica de 
l’Institut Català de Finances
Tram. 314-08506/09

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15977 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Des de quan està en servei el telèfon d’informació de 
l’ICF (902.227.237) i quantes persones hi treballen en 
aquest servei? Quin tipus de consultes o de tràmits es 
faciliten des d’aquest telèfon? Quantes trucades ha atès 
aquest telèfon des de la seva posada en funcionament i 
fins a data d’avui?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la justificació del tancament de l’Hos-
pital Dos de Maig, de Barcelona
Tram. 314-08507/09

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 15995 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els motius que justifiquen el tancament de 
l’Hospital Dos de Maig de Barcelona (Barcelonès)?

– L’anterior Govern de la Generalitat es va comprome-
tre a adquirir la titularitat de l’Hospital Dos de Maig de 
Barcelona, fins ara de Creu Roja, per evitar el seu tan-
cament. Per què l’actual Govern no manté el compromís 
adquirit per la Generalitat?
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals la Direcció Ge-
neral de Protecció Civil no va activar el pla 
Procicat amb motiu de l’accident d’un auto-
car a Cassà de la Selva (Gironès) el 10 de 
juliol de 2011
Tram. 314-08510/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16004 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

Diumenge dia 10 de juliol va tenir lloc el greu accident 
d’un autocar a Cassà de la Selva amb quaranta quatre 
ferits. Malgrat tractar-se d’un accident amb ferits múlti-
ples el Departament d’Interior no va activar el Procicat 
ni va fer cap tipus de declaració, deixant aquesta tasca a 
la Direcció General de Transports.

– Per quin motius el Departament d’Interior, concreta-
ment la Direcció General de Protecció Civil, no va acti-
var el Procicat per accidents amb víctimes múltiples ni 
va efectuar cap tipus de declaració?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un pavelló adjunt a 
l’Institut de Collbató (Baix Llobregat)
Tram. 314-08511/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16006 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

1. Ha donat instruccions el Conseller d’Interior al Cos de 
Mossos d’Esquadra per denunciar a persones que inten-
tin evitar desnonaments?

2. Per quins motius ha ordenat el Departament d’Interior 
que el Cos de Mossos d’Esquadra denunciï a les perso-
nes que intentin evitar un desnonament?

3. Considera el Govern que la pràctica de denunciar a 
persones que intentin evitar un desnonament és la més 
adequada en uns moments com els actuals de greu crisi 
econòmica?

4. Quins mitjans de mediació utilitza el Departament 
d’Interior en el cas de que hi hagi persones que intenten 
evitar un desnonament?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament dels serveis d’urgènci-
es nocturnes dels centres d’atenció primària 
Sant Salvador, Muralles i Bonavista, a Tar-
ragona
Tram. 314-08509/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16002 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Recentment ha aparegut als mitjans de comunicació la 
notícia del tancament per part del departament de Salut 
dels serveis d’urgències nocturnes de 3 centres d’atenció 
primària de la ciutat de Tarragona: Sant Salvador, Mura-
lles i Bonavista 

1. En quina data està previst tancar aquests serveis?

2. De quins serveis alternatius podran disposar els usua-
ris dels barris afectats?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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junt al SES de Collbató o, en el seu defecte el gimnàs i 
sala polivalent que li pertoquen, donant amb això servei 
a la comunitat educativa dels municipis de Collbató i el 
Bruc?

2) En quina data està prevista la construcció d’aquests 
equipaments del SES Collbató?

3) Té constància aquest Govern de que l’alcaldessa de 
Collbató hagi efectuat alguna acció davant el nou Go-
vern tal com va acordar el ple de l’ajuntament?

4) S’ha rebut trasllat de l’acord de Ple de l’ajuntament de 
Collbató de data 20 de maig de 2011?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els punts d’atenció continuada de Vi-
lassar de Dalt, Vilassar de Mar, Premià de 
Mar, Arenys de Mar, Llavaneres, Argentona i 
Mataró (Maresme)
Tram. 314-08512/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16011 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’atenció 
continuada a la comarca del Maresme, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

El proppassat 22 de juny, l’ajuntament de Vilassar de 
Dalt va rebre la comunicació de l’Institut Català de la 
Salut en que s’informava del procés de reordenació de 
l’atenció continuada de l’EAP Vilassar de Dalt - Cabrils. 
En la nota signada pel Director dels Serveis d’AP de Ma-
taró-Maresme s’informava que: 

«– A l’EAP de Vilassar de Dalt - Cabrils, com passa 
en algun altre punt del territori, l’activitat assistencial 
a l’atenció continuada ha estat tradicionalment molt re-
duïda, i progressivament menor, amb una distribució de 
recursos poc eficients.

»– El punt d’atenció continuada d’aquest territori estarà 
ubicat a Vilassar de Mar, on els professionals dels dos 
equips prestaran l’atenció continuada en l’horari habitual 
de les 20.00 h a les 9.00 h i les 24 hores de diumenges i 
festius.»

Per tal de justificar la decisió es donen un conjunt de da-
des parcials relacionades amb activitat bruta comparada 
entre territoris, i s’informa dels serveis que estaran dis-
ponibles per l’atenció urgent i no urgent del territori.

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

L’any 2004 es comença a tramitar la construcció de 
l’Institut de Collbató amb un projecte que preveia la 
construcció d’un Pavelló nou amb unes dimensions sufi-
cients que permetrien la pràctica de futbol-sala.

Aquest projecte tira endavant i s’inicia la construcció 
l’any 2007, però sense concretar-se la construcció del 
Pavelló tot esperant la contractació municipal correspo-
nent. Finalitzada la construcció, s’inaugura l’equipament 
al 2008, sense la construcció de l’esmentat pavelló per 
problemes de finançament, de manera que actualment el 
SES està acabat però no disposa ni de gimnàs ni de sala 
polivalent

Donat que aquest centre educatiu dóna servei als munici-
pis de Collbató i el Bruc, amb una comunitat estudiantil 
nombrosa, i que el Projecte constructiu ja està tramitat, 
en data 23 de març de 2010 el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió va presentar al Parlament de Cata-
lunya la proposta de resolució següent: 

«Proposta de resolució

»El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a què faci la provisió econòmica necessària 
perquè es pugui dur a terme la construcció efectiva del 
Pavelló adjunt al SES de Collbató, donant amb això ser-
vei a la comunitat educativa dels municipis de Collbató 
i el Bruc.»

Proposta que va ser aprovada pel Parlament de Catalu-
nya amb la inclusió d’una esmena del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel G. P. d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa que a 
continuació es cita: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir la 
construcció del gimnàs de la SES de Collbató (Baix Llo-
bregat) en el mapa d’actuacions arquitectòniques previstes 
pel Departament d’Educació i a calendaritzar-ne l’execu-
ció d’acord amb els criteris de programació, les necessi-
tats d’escolarització i la disponibilitat pressupostària.»

Posteriorment en data 21 de març de 2011 el ple de l’ajun-
tament de Collbató va aprovar una moció conjunta de 
tots els grups municipals adoptant els acords següents: 

«1) Instar el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya a incloure el projecte de construcció d’un 
gimnàs - sala d’actes per a l’Institut (SI) de Collbató dins 
el seu pròxim programa d’actuacions, amb el calenda-
ri d’execució i el pressupost corresponent, i a informar 
aquest Ajuntament de tots els passos que es facin en la 
realització del projecte.

»2) Sol·licitar al Parlament de Catalunya, a través de la 
seva presidència, perquè recordi a la Generalitat el con-
tingut de la resolució aprovada pel Parlament del 20 de 
maig de 2010 en relació amb l’Institut de Collbató, i la 
necessitat de complir els acords del Parlament.»

El Ple de l’ajuntament va finalment instar l’alcaldessa, 
Josefina Martinez per tal que sol·licités entrevista amb el 
nou Govern del Convergència i Unió per tractar el tema i 
així s’hi va comprometre.

1) S’ha fet la previsió econòmica necessària perquè es 
pugui dur a terme la construcció efectiva del Pavelló ad-
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– Quins altres centres d’atenció continuada de la comar-
ca del Maresme ha previst el Govern que es tanquin en-
tre les 20.00 h i les 9.00 h, així com també les 24 hores 
de diumenges i festius, de manera que l’activitat es derivi 
al centre d’atenció continuada de Vilassar de Mar?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Pere Aragonès i Garcia Carme Capdevila i Palau
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos dels centres d’atenció 
continuada de Vilassar de Dalt, Vilassar de 
Mar, Premià de Mar, Arenys de Mar, Llava-
neres, Argentona i Mataró (Maresme)
Tram. 314-08514/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16013 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’atenció 
continuada a la comarca del Maresme, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

El proppassat 22 de juny, l’ajuntament de Vilassar de 
Dalt va rebre la comunicació de l’Institut Català de la 
Salut en que s’informava del procés de reordenació de 
l’atenció continuada de l’EAP Vilassar de Dalt - Cabrils. 
En la nota signada pel Director dels Serveis d’AP de Ma-
taró-Maresme s’informava que: 

«– A l’EAP de Vilassar de Dalt - Cabrils, com passa 
en algun altre punt del territori, l’activitat assistencial 
a l’atenció continuada ha estat tradicionalment molt re-
duïda, i progressivament menor, amb una distribució de 
recursos poc eficients. 

»– El punt d’atenció continuada d’aquest territori esta-
rà ubicat a Vilassar de Mar, on els professionals dels dos 
equips prestaran l’atenció continuada en l’horari habitual 
de les 20.00 h a les 9.00 h i les 24 hores de diumenges i 
festius.»

Per tal de justificar la decisió es donen un conjunt de da-
des parcials relacionades amb activitat bruta comparada 
entre territoris, i s’informa dels serveis que estaran dis-
ponibles per l’atenció urgent i no urgent del territori.

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

– Quins són els recursos humans i materials dels cen-
tres d’atenció continuada de Vilassar de Dalt, Vilassar 

Per tot això, interessa saber a aquest diputat i al seu Grup 
Parlamentari: 

– Quines són l’actual població de referència i l’actual fre-
qüentació bruta i estandarditzada (visites per habitant i 
dia, i freqüentació global per grups d’edat i sexe) del punt 
d’atenció continuada de Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, 
Premià de Mar, Arenys de Mar, Llavaneres i Argentona?

– Quins centres disposen d’atenció continuada a Mataró?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Pere Aragonès i Garcia Carme Capdevila i Palau
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’atenció continuada que 
derivaran parcialment l’activitat al de Vilas-
sar de Mar (Maresme)
Tram. 314-08513/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16012 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’atenció 
continuada a la comarca del Maresme, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

El proppassat 22 de juny, l’ajuntament de Vilassar de 
Dalt va rebre la comunicació de l’Institut Català de la 
Salut en que s’informava del procés de reordenació de 
l’atenció continuada de l’EAP Vilassar de Dalt - Cabrils. 
En la nota signada pel Director dels Serveis d’AP de Ma-
taró-Maresme s’informava que: 

«– A l’EAP de Vilassar de Dalt - Cabrils, com passa 
en algun altre punt del territori, l’activitat assistencial 
a l’atenció continuada ha estat tradicionalment molt re-
duïda, i progressivament menor, amb una distribució de 
recursos poc eficients. 

»– El punt d’atenció continuada d’aquest territori esta-
rà ubicat a Vilassar de Mar, on els professionals dels dos 
equips prestaran l’atenció continuada en l’horari habitual 
de les 20.00 h a les 9.00 h i les 24 hores de diumenges i 
festius.»

Per tal de justificar la decisió es donen un conjunt de da-
des parcials relacionades amb activitat bruta comparada 
entre territoris, i s’informa dels serveis que estaran dis-
ponibles per l’atenció urgent i no urgent del territori.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ràtio de població per professional 
de la sanitat al centre d’atenció continuada 
de Vilassar de Mar (Maresme)
Tram. 314-08516/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16015 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’atenció 
continuada a la comarca del Maresme, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

El proppassat 22 de juny, l’ajuntament de Vilassar de 
Dalt va rebre la comunicació de l’Institut Català de la 
Salut en que s’informava del procés de reordenació de 
l’atenció continuada de l’EAP Vilassar de Dalt - Cabrils. 
En la nota signada pel Director dels Serveis d’AP de Ma-
taró-Maresme s’informava que: 

«– A l’EAP de Vilassar de Dalt - Cabrils, com passa 
en algun altre punt del territori, l’activitat assistencial 
a l’atenció continuada ha estat tradicionalment molt re-
duïda, i progressivament menor, amb una distribució de 
recursos poc eficients. 

»– El punt d’atenció continuada d’aquest territori esta-
rà ubicat a Vilassar de Mar, on els professionals dels dos 
equips prestaran l’atenció continuada en l’horari habitual 
de les 20.00 h a les 9.00 h i les 24 hores de diumenges i 
festius.»

Per tal de justificar la decisió es donen un conjunt de da-
des parcials relacionades amb activitat bruta comparada 
entre territoris, i s’informa dels serveis que estaran dis-
ponibles per l’atenció urgent i no urgent del territori.

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

– Quins ratis de població assignada per professionals 
mèdics i d’infermeria hi ha actualment al centre d’aten-
ció continuada de Vilassar de Mar?

– Quins ratis estan previstos un cop es faci efectiva la 
reordenació de l’atenció continuada de la comarca del 
Maresme?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Pere Aragonès i Garcia Carme Capdevila i Palau
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

de Mar, Premià de Mar, Arenys de Mar, Llavaneres, Ar-
gentona i Mataró?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Pere Aragonès i Garcia Carme Capdevila i Palau
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ràtio de visites per dia prevista per 
al centre d’atenció continuada de Vilassar 
de Mar (Maresme)
Tram. 314-08515/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16014 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’atenció 
continuada a la comarca del Maresme, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

El proppassat 22 de juny, l’ajuntament de Vilassar de 
Dalt va rebre la comunicació de l’Institut Català de la 
Salut en que s’informava del procés de reordenació de 
l’atenció continuada de l’EAP Vilassar de Dalt - Cabrils. 
En la nota signada pel Director dels Serveis d’AP de Ma-
taró-Maresme s’informava que: 

«– A l’EAP de Vilassar de Dalt - Cabrils, com passa 
en algun altre punt del territori, l’activitat assistencial 
a l’atenció continuada ha estat tradicionalment molt re-
duïda, i progressivament menor, amb una distribució de 
recursos poc eficients. 

»– El punt d’atenció continuada d’aquest territori esta-
rà ubicat a Vilassar de Mar, on els professionals dels dos 
equips prestaran l’atenció continuada en l’horari habitual 
de les 20.00 h a les 9.00 h i les 24 hores de diumenges i 
festius.»

Per tal de justificar la decisió es donen un conjunt de da-
des parcials relacionades amb activitat bruta comparada 
entre territoris, i s’informa dels serveis que estaran dis-
ponibles per l’atenció urgent i no urgent del territori.

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

– Quin impacte en termes de ratis de vistes/dia té pre-
vist el Govern que tingui el centre d’atenció continuada 
a Vilassar de Mar quan es faci efectiva la reordenació de 
l’atenció continuada?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Pere Aragonès i Garcia Carme Capdevila i Palau
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’increment de recursos 
a Sanitat Respon per raó de la reordenació 
dels serveis d’atenció continuada del Ma-
resme
Tram. 314-08518/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16017 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’atenció 
continuada a la comarca del Maresme,per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

El proppassat 22 de juny, l’ajuntament de Vilassar de 
Dalt va rebre la comunicació de l’Institut Català de la 
Salut en que s’informava del procés de reordenació de 
l’atenció continuada de l’EAP Vilassar de Dalt - Cabrils. 
En la nota signada pel Director dels Serveis d’AP de Ma-
taró-Maresme s’informava que: 

«– A l’EAP de Vilassar de Dalt - Cabrils, com passa 
en algun altre punt del territori, l’activitat assistencial 
a l’atenció continuada ha estat tradicionalment molt re-
duïda, i progressivament menor, amb una distribució de 
recursos poc eficients. 

»– El punt d’atenció continuada d’aquest territori esta-
rà ubicat a Vilassar de Mar, on els professionals dels dos 
equips prestaran l’atenció continuada en l’horari habitual 
de les 20.00 h a les 9.00 h i les 24 hores de diumenges i 
festius.»

Per tal de justificar la decisió es donen un conjunt de da-
des parcials relacionades amb activitat bruta comparada 
entre territoris, i s’informa dels serveis que estaran dis-
ponibles per l’atenció urgent i no urgent del territori.

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

– Quin increment de recursos està previst a Sanitat Res-
pon per assumir l’increment de trucades que resultarà de 
la reordenació de serveis d’atenció continuada de la co-
marca del Maresme?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Pere Aragonès i Garcia Carme Capdevila i Palau
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’increment de recursos al 
centre d’atenció continuada de Vilassar de 
Mar i al servei d’urgències de l’Hospital de 
Mataró (Maresme)
Tram. 314-08517/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16016 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’atenció 
continuada a la comarca del Maresme, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

El proppassat 22 de juny, l’ajuntament de Vilassar de 
Dalt va rebre la comunicació de l’Institut Català de la 
Salut en que s’informava del procés de reordenació de 
l’atenció continuada de l’EAP Vilassar de Dalt - Cabrils. 
En la nota signada pel Director dels Serveis d’AP de Ma-
taró-Maresme s’informava que: 

«– A l’EAP de Vilassar de Dalt - Cabrils, com passa 
en algun altre punt del territori, l’activitat assistencial 
a l’atenció continuada ha estat tradicionalment molt re-
duïda, i progressivament menor, amb una distribució de 
recursos poc eficients. 

»– El punt d’atenció continuada d’aquest territori esta-
rà ubicat a Vilassar de Mar, on els professionals dels dos 
equips prestaran l’atenció continuada en l’horari habitual 
de les 20.00 h a les 9.00 h i les 24 hores de diumenges i 
festius.»

Per tal de justificar la decisió es donen un conjunt de da-
des parcials relacionades amb activitat bruta comparada 
entre territoris, i s’informa dels serveis que estaran dis-
ponibles per l’atenció urgent i no urgent del territori.

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

– Quins increments de recursos –en termes de personal 
mèdic, d’infermeria i de recursos materials– estan pre-
vistos al centre d’atenció continuada de Vilassar de Mar 
i dels serveis d’urgències de l’Hospital de Mataró per tal 
d’absorbir la nova activitat?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Pere Aragonès i Garcia Carme Capdevila i Palau
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC



26 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 122

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les visites domiciliàries que es fan al 
centre d’atenció continuada de Vilassar de 
Dalt - Cabrils
Tram. 314-08520/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16019 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’atenció 
continuada a la comarca del Maresme, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

El proppassat 22 de juny, l’ajuntament de Vilassar de 
Dalt va rebre la comunicació de l’Institut Català de la 
Salut en que s’informava del procés de reordenació de 
l’atenció continuada de l’EAP Vilassar de Dalt - Cabrils. 
En la nota signada pel Director dels Serveis d’AP de Ma-
taró-Maresme s’informava que: 

«– A l’EAP de Vilassar de Dalt - Cabrils, com passa 
en algun altre punt del territori, l’activitat assistencial 
a l’atenció continuada ha estat tradicionalment molt re-
duïda, i progressivament menor, amb una distribució de 
recursos poc eficients. 

»– El punt d’atenció continuada d’aquest territori esta-
rà ubicat a Vilassar de Mar, on els professionals dels dos 
equips prestaran l’atenció continuada en l’horari habitual 
de les 20.00 h a les 9.00 h i les 24 hores de diumenges i 
festius.»

Per tal de justificar la decisió es donen un conjunt de da-
des parcials relacionades amb activitat bruta comparada 
entre territoris, i s’informa dels serveis que estaran dis-
ponibles per l’atenció urgent i no urgent del territori.

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

– Quin nombre de visites domiciliaries de 20.00h a 9.00 h  
i les 24 hores de diumenges i festius es realitzen actu-
alment en el centre d’atenció continuada de Vilassar de 
Dalt - Cabrils?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Pere Aragonès i Garcia Carme Capdevila i Palau
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estimació d’estalvi de visites a Vilas-
sar de Dalt i Cabrils (Maresme) com a con-
seqüència del reforç de l’atenció sanitària 
telefònica
Tram. 314-08519/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16018 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’atenció 
continuada a la comarca del Maresme, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

El proppassat 22 de juny, l’ajuntament de Vilassar de 
Dalt va rebre la comunicació de l’Institut Català de la 
Salut en que s’informava del procés de reordenació de 
l’atenció continuada de l’EAP Vilassar de Dalt - Cabrils. 
En la nota signada pel Director dels Serveis d’AP de Ma-
taró-Maresme s’informava que: 

«– A l’EAP de Vilassar de Dalt - Cabrils, com passa 
en algun altre punt del territori, l’activitat assistencial 
a l’atenció continuada ha estat tradicionalment molt re-
duïda, i progressivament menor, amb una distribució de 
recursos poc eficients. 

»– El punt d’atenció continuada d’aquest territori esta-
rà ubicat a Vilassar de Mar, on els professionals dels dos 
equips prestaran l’atenció continuada en l’horari habitual 
de les 20.00 h a les 9.00 h i les 24 hores de diumenges i 
festius.»

Per tal de justificar la decisió es donen un conjunt de da-
des parcials relacionades amb activitat bruta comparada 
entre territoris, i s’informa dels serveis que estaran dis-
ponibles per l’atenció urgent i no urgent del territori.

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

– Quina estimació d’estalvis de visites presencials ha fet 
el Govern com ha resultat del reforç en l’atenció telefò-
nica?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Pere Aragonès i Garcia Carme Capdevila i Palau
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desplegament del Pla de reordena-
ció dels serveis d’urgència del Departament 
de Salut
Tram. 314-08522/09

Formulació
Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 16021 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Antoni Strubell i Trueta, diputat 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: 

El Pla de Reordenació dels Serveis d’Urgència que està 
desplegant el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya i que entrarà plenament en vigor al setembre, 
segons les previsions del propi departament, preveu el 
tancament d’un gran nombre de punts d’Atenció Conti-
nuada d’Atenció Primària en molts municipis de Cata-
lunya.

L’Atenció Continuada, especialment en l’àmbit rural, 
s’ha vingut prestant des de les Àrees Bàsiques de Salut 
d’ençà Decret de Reforma de l’Atenció Primària 84/1985, 
constituint un excel·lent servei que s’ha vingut oferint les 
24 h del dia dels 365 dies de l’any, que s’ha fonamentat 
en la proximitat i immediatesa del servei, que ha estalvi-
at moltes urgències hospitalàries i ha reportat qualitat de 
vida a la ciutadania, sobretot en el medi rural.

D’acord amb el Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual 
es regula la creació de governs territorials de salut, el 
Departament de Salut va anar signant Pactes per Salut en 
totes les comarques de Catalunya, mitjançant els quals 
es constituien Consorcis entre els Ajuntaments amb cen-
tres de salut en el seu terme municipal, els Consells Co-
marcals i la Generalitat de Catalunya. Que d’acord amb 
l’article 3.1 de l’esmentat Decret 38/2006, són funcions 
bàsiques d’aquest Governs Territorials de Salut, la prio-
rització i coordinació dels recursos dels seus territoris de 
referència per garantir la prestació efectiva de la cartera 
de serveis del sistema de salut. Segons el mateix article, 
els consorcis dels Governs Territorials de Salut exerciran 
les seves funcions a partir de les directrius d’abast gene-
ral determinades pel Departament de Salut, mitjançant 
l’aplicació de criteris de descentralització i corresponsa-
bilització amb els ajuntaments.

El Pla de Reordenació dels Serveis d’Urgència implica 
importants reduccions en els serveis, instal·lacions i de-
pendències inicialment aportades pel Departament de 
Salut a cadascun dels esmentats Consorcis del Governs 
Territorials de Salut i això s’ha fet unilateralment sen-
se que les retallades dels serveis d’urgències hagin estat 
sotmeses a l’aprovació dels respectius Governs Territo-

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de recursos del servei 
d’atenció domiciliària per raó de la reestruc-
turació de l’atenció continuada a Vilassar de 
Dalt - Cabrils (Maresme)
Tram. 314-08521/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16020 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’atenció 
continuada a la comarca del Maresme, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

El proppassat 22 de juny, l’ajuntament de Vilassar de 
Dalt va rebre la comunicació de l’Institut Català de la 
Salut en que s’informava del procés de reordenació de 
l’atenció continuada de l’EAP Vilassar de Dalt - Cabrils. 
En la nota signada pel Director dels Serveis d’AP de Ma-
taró-Maresme s’informava que: 

«– A l’EAP de Vilassar de Dalt - Cabrils, com passa 
en algun altre punt del territori, l’activitat assistencial 
a l’atenció continuada ha estat tradicionalment molt re-
duïda, i progressivament menor, amb una distribució de 
recursos poc eficients. 

»– El punt d’atenció continuada d’aquest territori esta-
rà ubicat a Vilassar de Mar, on els professionals dels dos 
equips prestaran l’atenció continuada en l’horari habitual 
de les 20.00 h a les 9.00 h i les 24 hores de diumenges i 
festius.»

Per tal de justificar la decisió es donen un conjunt de da-
des parcials relacionades amb activitat bruta comparada 
entre territoris, i s’informa dels serveis que estaran dis-
ponibles per l’atenció urgent i no urgent del territori.

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

– Quin increment de recursos del servei d’atenció do-
miciliària, entre les 20.00h i les 9.00h i les 24 hores de 
diumenges i festius, durà a terme el Govern un cop es 
faci efectiva la reestructuració de l’atenció continuada a 
Vilassar de Dalt - Cabrils?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Pere Aragonès i Garcia Carme Capdevila i Palau
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llocs de treball que es 
perdran amb el tancament de l’Hospital Dos 
de Maig, de Barcelona
Tram. 314-08524/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16026 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

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’Hospital 
Dos de Maig, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quants llocs de treball es perdran amb el tancament de 
l’Hospital Dos de Maig?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors que podrà 
absorbir el Consorci Sanitari Integral si tan-
ca l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona
Tram. 314-08525/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16027 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

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’Hospital 
Dos de Maig, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quants treballadors podrà absorbir el Consorci Sanita-
ri Integral (CIS) si es produeix el tancament de l’Hospi-
tal Dos de Maig?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

rials de Salut i s’imposen sense dret a rèplica a Ajunta-
ments i Consells Comarcals.

Pregunta a formular al Conseller de Salut, Sr Boi Ruiz,

– Quin fonament jurídic, donat que no s’anul·len els GTS 
amb la llei òmnibus corresponent, sustentarà el desen-
volupament del Pla de Reordenació dels Serveis d’Ur-
gència del Departament de Salut per poder incomplir 
els compromisos adquirits amb Ajuntaments i Consells 
Comarcals en la constitució de cada Consorci del Go-
vern Territorials de Salut, dels diferents GTS existents 
a Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011 

Antoni Strubell i Trueta
Diputat del SP de SI

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la rehabilitació de l’edifici 
per a ubicar el servei d’urgències de l’Hos-
pital Dos de Maig, de Barcelona
Tram. 314-08523/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16025 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

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’Hospital 
Dos de Maig, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin cost té rehabilitar l’edifici on el Departament de 
Salut preveu ubicar el servei d’urgències de l’Hospital 
Dos de Maig?

Palau del Parlament, 13 de juliol 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 sales d’operacions que 
es tancaran l’estiu del 2011
Tram. 314-08528/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16030 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la reducció de quiròfans durant el període 
d’estiu als hospitals catalans?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de la 
Presidència a la reunió del Govern del 12 de  
juliol de 2011
Tram. 314-08529/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16031 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Va assistir el Secretari General de la Presidència a la 
reunió del Consell Executiu de 12 de juliol de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– qui va autoritzar la seva assistència?

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció hospitalària dels veïns de 
l’Eixample a l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, després del tancament de l’Hos-
pital Dos de Maig, de Barcelona
Tram. 314-08526/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16028 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

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 l’Hospital Dos de 
Maig, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– L’Hospital Dos de Maig és l’hospital de referència per  
135.000 veïns de l’Eixample, tots ells seran atesos  
per l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits hospitalaris que es 
tancaran l’estiu del 2011
Tram. 314-08527/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16029 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quants llits hospitalaris es tancaran durant l’estiu als 
hospitals catalans?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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– Quin és el calendari previst pel Govern per a desenvo-
lupar el Logis Penedès?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol signat amb el Ministeri de 
Foment per al desenvolupament de les prin-
cipals terminals logístiques intermodals
Tram. 314-08532/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16034 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Quin capteniment del Govern amb relació al protocol 
signat el passat 7 de juny amb el Ministeri de Foment per 
al desenvolupament de les principals terminals logísti-
ques intermodals?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prolongació de la línia de Ferrocar-
rils de la Generalitat a Sabadell (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 314-08533/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16035 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el complex Logis Penedès
Tram. 314-08530/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16032 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Quin és el capteniment del Govern amb relació al Lo-
gis Penedès?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de desenvolupament del 
complex Logis Penedès
Tram. 314-08531/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16033 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Quines són les causes del retard previst pel Govern en 
les obres del perllongament de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat a Sabadell?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constitució de l’Eurodistricte de 
l’Espai Català Transfronterer com a agrupa-
ció europea de cooperació territorial
Tram. 314-08536/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16047 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– En quin estat es troba el procés de constitució de l’Eu-
rodistricte de l’Espai Català Transfronterer com a Agru-
pació Europea de Cooperació Territorial (AECT)?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

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

– Quin és el capteniment del Govern amb relació al per-
llongament de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a la prolonga-
ció de la línia de Ferrocarrils de la Generali-
tat a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-08534/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Quin és el calendari definitiu previst pel Govern amb 
relació al perllongament de Ferrocarrils de la Generalitat 
a Sabadell?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes del retard en les obres de 
prolongació de la línia de Ferrocarrils de la 
Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-08535/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 16037 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la integració de l’Eurodistricte de l’Es-
pai Català Transfronterer en la Comunitat de 
Treball dels Pirineus
Tram. 314-08540/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16051 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions porta a terme el Govern per tal d’in-
tegrar la dinàmica de l’Eurodistricte de l’Espai Català en 
el si de la de la Comunitat de Treball dels Pirineus?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en l’exerci-
ci de la presidència de l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània
Tram. 314-08541/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16052 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions té previst desenvolupar el Govern 
per tal d’assolir els objectius que es proposa en l’exercici 
de la Presidència de l’Euroregió Pirineus Mediterrània?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les seves prioritats amb relació a l’Eu-
rodistricte de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-08537/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16048 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les prioritats del Govern en relació a l’Eu-
rodistricte de l’Espai Català Transfronterer, d’acord amb 
els objectius que aquest ja té establerts?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la integració de l’Eurodistricte de l’Es-
pai Català Transfronterer en l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània
Tram. 314-08539/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions porta a terme el Govern per tal d’in-
tegrar la dinàmica de l’Eurodistricte de l’Espai Català en 
el si de la de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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neus Mediterrània no es planteja explícitament el mante-
niment de l’Estat del Benestar, la lluita contra l’exclusió 
social i l’equiparació de prestacions i drets entre els di-
versos territoris que la composen?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’absència d’objectius relatius a la llengua  
i la cultura catalanes entre els objectius de 
la presidència de l’Euroregió Pirineus Medi-
terrània
Tram. 314-08544/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16055 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Per quina raó entre els objectius que es proposa el Go-
vern en l’exercici de la presidència de l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània no se’n planteja explícitament relatiu 
cap a la llengua i cultura catalana?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’establiment d’estratègies per a asso-
lir la modernització ecològica de l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània
Tram. 314-08542/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16053 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Per quina raó entre els objectius que es proposa el 
Govern en l’exercici de la presidència de l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània no es planteja explícitament l’es-
tabliment d’estratègies i actuacions per tal d’assolir la 
modernització ecològica d’aquesta?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de l’estat del benestar 
i l’equiparació de prestacions i drets entre 
els diversos territoris de l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània
Tram. 314-08543/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16054 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Per quina raó entre els objectius que es proposa el Go-
vern en l’exercici de la presidència de l’Euroregió Piri-
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de posada en marxa dels 
acords amb l’Ajuntament de Barcelona per a 
impulsar el sector de la moda
Tram. 314-08547/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16106 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quina temporalitat preveu que actuïn els acords per 
impulsar el sector de la moda del Govern amb l’Ajunta-
ment de Barcelona?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius amb relació als certà-
mens, les desfilades i el nombre d’empreses 
vinculades amb el món de la moda a Bar-
celona
Tram. 314-08548/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16107 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins objectius té el Govern de la Generalitat en quan 
a certàmens, desfilades i nombre d’empreses participants 
vinculades totes amb el món de la moda a la ciutat de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’absència d’objectius relatius a la 
llengua i la cultura occitanes entre els ob-
jectius de la presidència de l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània
Tram. 314-08545/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 16056 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Per quina raó entre els objectius que es proposa el 
Govern en l’exercici de la presidència de l’Euroregió Pi-
rineus Mediterrània no se’n planteja cap explícitament 
relatiu a la llengua i cultura occitana?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb l’Ajuntament de Bar-
celona per a potenciar el sector de la moda
Tram. 314-08546/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16105 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins acords ha impulsat el Govern de la Generalitat 
amb l’Ajuntament de Barcelona per potenciar el sector de 
la moda i seguir una línia única d’actuació?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les al·legacions presentades als 
avantprojectes de llei de simplificació i mi-
llora de la regulació, d’agilitat i reestructura-
ció administrativa, i de promoció de l’activi-
tat econòmica
Tram. 314-08550/09

Formulació
Joan Puigcercós i Boixassa, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16142 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president i Oriol Amorós 
i March, portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines han estat les al·legacions als projectes de llei 
de simplificació i millora de la regulació, d’agilitat i re-
estructuració administrativa, i de promoció de l’activitat 
econòmica?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011 

Joan Puigcercós i Boixassa Oriol Amorós i March
President del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les seves respostes a les al·legacions 
presentades als avantprojectes de llei de 
simplificació i millora de la regulació, d’agili-
tat i reestructuració administrativa, i de pro-
moció de l’activitat econòmica
Tram. 314-08551/09

Formulació
Joan Puigcercós i Boixassa, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16143 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president i Oriol Amorós i 
March, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a evitar el frau electo-
ral a les eleccions sindicals del Cos de Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 314-08549/09

Formulació
Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 16126 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup de So-
lidaritat 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:

– Quines mesures està prenent el Departament d’Interior 
i el seu Conseller per evitar un frau electoral a les elec-
cions sindicals del Cos de Mossos d’Esquadra-Policia de 
la Generalitat amb la compra de vot per correu mitjan-
çant regals a agents del Cos tenint present que aquesta 
acusació ha estat documentada i denunciada pública-
ment pel Sindicat de Policies de Catalunya (SPC-ME) i 
la estaria realitzant el sindicat majoritari SAP-UGT, i a 
més a més essent coneixedor d’aquesta situació el pro-
pi Conseller d’Interior, Felip Puig, que ha reconegut en 
carta adreçada amb data 9 de juny de 2011 al sr. Manu-
el Rey González, director de Correus a Catalunya, i a 
la qual ha tingut accés el nostre subgrup parlamentari, 
«que en convocatòries anteriors s’han detectat algunes 
irregularitats en el caràcter del sufragi personal per part 
d’alguns electors»

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies d’actuació del Programa 
d’innovació i qualitat democràtica propo-
sades per a l’enfortiment de la participació 
ciutadana i sobre els instruments posats 
a disposició del moviment 15-M del 15 de 
maig de 2011 ençà
Tram. 314-08553/09

Formulació
Violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16179 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

Des del dia 15 de maig de 2011 Catalunya viu de manera 
palpable que una part de la societat catalana, organitza-
da i activa amb el nom Moviment 15-M, demana més 
democràcia, més sobirania popular, més poder ciutadà 
davant una realitat que considera que viu dèficit de de-
mocràcia i obsolescència de les organitzacions polítiques 
i sindicals davant la nova precarietat i exclusió social i 
econòmica.

El Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals és responsable del Programa d’Innovació i Qualitat 
Democràtica, com també d’una direcció general i una 
subdirecció general a qui els corresponen el foment i les 
pràctiques de participació ciutadana.

– Quines línies d’actuació ja s’han proposat des del Pro-
grama d’Innovació i Qualitat Democràtica per a l’en-
fortiment de la ciutadania organitzada i quins canals i 
instruments de participació ciutadana s’han posat a dis-
posició del moviment 15-M des del 15 de maig de 2011 
fins al dia d’avui?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

– Quines han estat les respostes del Govern a les al-
legacions als projectes de llei de simplificació i millora 
de la regulació, d’agilitat i reestructuració administrati-
va, i de promoció de l’activitat econòmica?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011 

Joan Puigcercós i Boixassa Oriol Amorós i March
President del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de tramesa de les respostes 
a les al·legacions presentades als avantpro-
jectes de llei de simplificació i millora de la 
regulació, d’agilitat i reestructuració admi-
nistrativa, i de promoció de l’activitat eco-
nòmica
Tram. 314-08552/09

Formulació
Joan Puigcercós i Boixassa, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16144 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president i Oriol Amorós 
i March, portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– En quina data han estat enviades les respostes a les al-
legacions als projectes de llei de simplificació i millora 
de la regulació, d’agilitat i reestructuració administrati-
va, i de promoció de l’activitat econòmica?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011 

Joan Puigcercós i Boixassa Oriol Amorós i March
President del GP d’ERC Portaveu adjunt del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les funcions de la Subdirecció Gene-
ral de Foment de la Qualitat Democràtica 
amb relació al moviment 15-M
Tram. 314-08555/09

Formulació
Violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16181 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

Des del dia 15 de maig de 2011 Catalunya viu de manera 
palpable que una part de la societat catalana, organitza-
da i activa amb el nom Moviment 15-M, demana més 
democràcia, més sobirania popular, més poder ciutadà 
davant una realitat que considera que viu dèficit de de-
mocràcia i obsolescència de les organitzacions polítiques 
i sindicals davant la nova precarietat i exclusió social i 
econòmica.

El Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals és responsable del Programa d’Innovació i Qualitat 
Democràtica, com també d’una direcció general i una 
subdirecció general a qui els corresponen el foment i les 
pràctiques de participació ciutadana.

– Com es concreten les funcions que té assignades la 
Subdirecció General de Foment de la Qualitat Demo-
cràtica de facilitar canals i instruments per afavorir la 
participació ciutadana, de coordinar les iniciatives enca-
minades a millorar la democràcia o de donar suport a les 
iniciatives socials en un àmbit tan concret i circumscrit 
en el temps com és el Moviment 15-M?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions i els acords amb els re-
presentants del moviment 15-M fets des del 
15 de maig de 2011 ençà
Tram. 314-08554/09

Formulació
Violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16180 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

Des del dia 15 de maig de 2011 Catalunya viu de manera 
palpable que una part de la societat catalana, organitza-
da i activa amb el nom Moviment 15-M, demana més 
democràcia, més sobirania popular, més poder ciutadà 
davant una realitat que considera que viu dèficit de de-
mocràcia i obsolescència de les organitzacions polítiques 
i sindicals davant la nova precarietat i exclusió social i 
econòmica.

El Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals és responsable del Programa d’Innovació i Qualitat 
Democràtica, com també d’una direcció general i una 
subdirecció general a qui els corresponen el foment i les 
pràctiques de participació ciutadana.

– Quines gestions, converses i trobades s’han fet, si se 
n’han fet, i a quins acords s’ha arribat amb els represen-
tants o membres significats del Moviment 15-M a Cata-
lunya, des del dia 15 de maig de 2011 fins al dia d’avui, 
15 de juliol de 2011, seguint l’encàrrec de vehicular pro-
postes que millorin el sistema participatiu i democràtic 
que té la Direcció General de Relacions Institucionals i 
amb el Parlament?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC
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	Tram. 314-07498/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 29 d’abril de 2011
	Tram. 314-07499/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 2 de maig de 2011
	Tram. 314-07500/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 3 de maig de 2011
	Tram. 314-07501/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 4 de maig de 2011
	Tram. 314-07502/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 5 de maig de 2011
	Tram. 314-07503/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 6 de maig de 2011
	Tram. 314-07504/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 9 de maig de 2011
	Tram. 314-07505/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 10 de maig de 2011
	Tram. 314-07506/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 11 de maig de 2011
	Tram. 314-07507/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 12 de maig de 2011
	Tram. 314-07508/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 13 de maig de 2011
	Tram. 314-07509/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 16 de maig de 2011
	Tram. 314-07510/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 17 de maig de 2011
	Tram. 314-07511/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 18 de maig de 2011
	Tram. 314-07512/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 19 de maig de 2011
	Tram. 314-07513/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 20 de maig de 2011
	Tram. 314-07514/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 23 de maig de 2011
	Tram. 314-07515/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 24 de maig de 2011
	Tram. 314-07516/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 25 de maig de 2011
	Tram. 314-07517/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 26 de maig de 2011
	Tram. 314-07518/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 27 de maig de 2011
	Tram. 314-07519/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 30 de maig de 2011
	Tram. 314-07520/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 31 de maig de 2011
	Tram. 314-07521/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern l’1 de juny de 2011
	Tram. 314-07522/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 2 de juny de 2011
	Tram. 314-07523/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 3 de juny de 2011
	Tram. 314-07524/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 6 de juny de 2011
	Tram. 314-07525/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 7 de juny de 2011
	Tram. 314-07526/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 8 de juny de 2011
	Tram. 314-07527/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 9 de juny de 2011
	Tram. 314-07528/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la vicepresidenta del Govern el 10 de juny de 2011
	Tram. 314-07529/09
	Resposta del Govern


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment dels morts en accidents de trànsit el primer quadrimestre del 2011
	Tram. 314-07542/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament i l’obertura de l’Oficina de Treball de la Generalitat al districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona
	Tram. 314-07571/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instal·lacions i els usos previstos per a la nau central del recinte de Can Batlló, de Barcelona
	Tram. 314-07573/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de subvencions per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les zones de muntanya
	Tram. 314-07578/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de subvencions per a actuacions de dinamització territorial a les comarques de muntanya
	Tram. 314-07579/09
	Resposta del Govern


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de la supressió de les hores extres dels mossos d’esquadra
	Tram. 314-07583/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius dels mossos d’esquadra destinats a l’operació Setmana Santa del 2010 i el 2011 i el nombre d’hores que van treballar
	Tram. 314-07584/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions del conseller d’Interior sobre la denegació de permisos per a manifestacions
	Tram. 314-07585/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones sense targeta sanitària individual ateses els anys 2008, 2009 i 2010 als centres d’atenció primària de les comarques de Lleida i d’urgència a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 
	Tram. 314-07588/09
	Resposta del Govern


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació del càrrec d’assessor o assessora de la Vicepresidència en les matèries relacionades amb l’Aran
	Tram. 314-07600/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació de l’empresa Chery a Catalunya
	Tram. 314-07601/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la qualitat de la cooperació al desenvolupament
	Tram. 314-07606/09
	Resposta del Govern


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la imatge que generarà l’incompliment dels compromisos internacionals en matèria de cooperació al desenvolupament
	Tram. 314-07608/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de les obres de millora de l’estació de Renfe a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 314-07629/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de les obres de millora de l’estació de Renfe a Molins de Rei (Baix Llobregat)
	Tram. 314-07630/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de vehicle oficial per part de l’exvicepresident del Govern
	Tram. 314-07645/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de l’activitat i dels recursos de la Fundació Intervida
	Tram. 314-07646/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució i el rescabalament de despeses dels administradors judicials de la Fundació Intervida del 2007 ençà
	Tram. 314-07647/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del procediment judicial de la Fundació Intervida
	Tram. 314-07648/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses judicials de la Fundació Intervida
	Tram. 314-07649/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acomiadaments i la plantilla de la Fundació Intervida del 2007 ençà
	Tram. 314-07650/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sales d’operacions que han deixat de produir compres addicionals
	Tram. 314-07651/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres i els professionals dedicats a l’hospitalització domiciliària en data de l’1 de gener de 2011
	Tram. 314-07660/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de centres i professionals dedicats a l’hospitalització domiciliària en data del 31 de desembre de 2011
	Tram. 314-07661/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres sanitaris que han presentat un expedient de regulació d’ocupació
	Tram. 314-07665/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de complements salarials i bonificacions a alts directius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
	Tram. 314-07675/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació als ajuntaments de la suspensió del servei de recollida de residus sòlids flotants
	Tram. 314-07861/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment a l’estiu del servei de recollida de residus sòlids flotants
	Tram. 314-07862/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acreditació de competències mitjançant la formació i l’experiència laboral en el sector de l’atenció a la dependència segons l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la
	Tram. 314-07863/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament dels recursos per a l’atenció social bàsica mitjançant els ens locals d’acord amb els «30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya»
	Tram. 314-07865/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament dels serveis socials bàsics per a l’atenció a les persones en risc d’exclusió d’acord amb els «30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya»
	Tram. 314-07866/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament del fons d’emergència per a ajuts d’urgència social d’acord amb els «30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya»
	Tram. 314-07867/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació de treballadors socials per als equips de valoració de la dependència d’acord amb els «30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya»
	Tram. 314-07868/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a millorar la qualitat de les condicions laborals i socials dels treballadors del sector dels serveis socials d’acord amb els «30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvo
	Tram. 314-07869/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per al desenvolupament i el reconeixement dels professionals dels serveis socials d’acord amb els «30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya»
	Tram. 314-07870/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a fomentar la seguretat dels treballadors socials d’acord amb els «30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya»
	Tram. 314-07871/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les places del personal de les obres del canal Segarra-Garrigues que ha estat acomiadat
	Tram. 314-07890/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la substitució del personal acomiadat de l’empresa Regsega
	Tram. 314-07891/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de Regsega com a empresa pública
	Tram. 314-07892/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’externalització o la privatització dels serveis que ofereix Regsega
	Tram. 314-07893/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament del viatge de Josep Antoni Duran i Lleida a Brussel·les del 3 de març de 2011
	Tram. 314-07954/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació que tindran les retallades pressupostàries en salut en els municipis que a l’estiu incrementen la població
	Tram. 314-07960/09
	Resposta del Govern





	1.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la programació d’estiu de Televisió de Catalunya
	Tram. 315-00002/09
	Resposta del director general

	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la programació de tardor de Televisió de Catalunya
	Tram. 315-00004/09
	Resposta del director general


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la cobertura de la informació relativa a les mobilitzacions del 14 de maig de 2011
	Tram. 325-00012/09
	Resposta del president del Consell de Govern


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la programació d’estiu de Televisió de Catalunya
	Tram. 326-00002/09
	Resposta de la directora de TVC


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la programació de tardor de Televisió de Catalunya
	Tram. 326-00003/09
	Resposta de la directora de TVC


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre els criteris per a informar objectivament de les mobilitzacions i les manifestacions del 14 de maig de 2011
	Tram. 326-00004/09
	Resposta de la directora de TVC


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre les entrevistes i les informacions dutes a terme prèviament a les mobilitzacions del 14 de maig de 2011
	Tram. 326-00005/09
	Resposta de la directora de TVC


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre els mitjans humans i materials emprats per a la cobertura informativa de les mobilitzacions del 14 de maig de 2011
	Tram. 326-00006/09
	Resposta de la directora de TVC






	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.25.	Preguntes al Govern
	2.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari i el pressupost previstos per al desplegament de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
	Tram. 311-00376/09
	Retirada

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


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


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






	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució de l’ocupació
	Tram. 310-00087/09
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei de transport sanitari
	Tram. 310-00088/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions iniciades amb relació als incidents produïts al voltant del Parlament el 15 de juny de 2011
	Tram. 310-00089/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre política econòmica
	Tram. 310-00090/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a reduir estructures polítiques i nivells administratius
	Tram. 310-00091/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els objectius i el disseny de la política de beques per a estudiants universitaris
	Tram. 310-00092/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a fomentar els perfils professionals en l’àmbit de la tramitació processal i l’auxili judicial de l’Administració de justícia
	Tram. 310-00093/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’endarreriment de la construcció de la carretera N-II i de l’ampliació del tercer carril i el millorament dels accessos de l’autopista AP-7 al pas per les comarques de Girona
	Tram. 310-00094/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del transport sanitari
	Tram. 310-00095/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model de beques universitàries
	Tram. 310-00096/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00056/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00057/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00058/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia que seguirà en el procés cap a la independència de Catalunya
	Tram. 317-00059/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00060/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00061/09
	Anunci



	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la transposició del Reial decret llei 3/2011, del 18 de febrer, de mesures urgents per a la millora de l’ocupació i la reforma de les polítiques actives d’ocupació
	Tram. 311-00694/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les convocatòries de subvencions per a l’orientació i l’acompanyament de persones aturades adreçades a ens locals i entitats sense ànim de lucre
	Tram. 311-00695/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les convocatòries de subvencions per a la promoció d’accions innovadores per a l’ocupació, accions integrades i itineraris personals d’inserció per a entitats locals i sense ànim de lucre
	Tram. 311-00696/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les convocatòries de subvencions del pla Inicia per al 2011
	Tram. 311-00697/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de l’acord amb Ryanair amb relació a l’aeroport de Reus
	Tram. 311-00698/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impuls de l’aeroport de Reus
	Tram. 311-00699/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment dels acords amb Ryanair amb relació a l’aeroport de Girona - Costa Brava
	Tram. 311-00700/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impuls de l’aeroport de Girona - Costa Brava
	Tram. 311-00701/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ampliació de la línia 8 del servei de trens de rodalia a Vilafranca del Penedès i Sant Celoni
	Tram. 311-00702/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les deficiències de connexió de la línia 8 del servei de trens de rodalia
	Tram. 311-00703/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la connexió ferroviària de Ripollet
	Tram. 311-00704/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’establiment de serveis de trens regionals Figueres-Reus pel corredor transversal Mollet del Vallès . el Papiol
	Tram. 311-00705/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el millorament de la connexió entre les línies 7 i 8 i l’estació de Vulpalleres dels Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 311-00706/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa del servei de trens de rodalia al Camp de Tarragona
	Tram. 311-00707/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa del servei de trens de rodalia a Lleida
	Tram. 311-00708/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa del servei de trens de rodalia a Girona
	Tram. 311-00709/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aprofitament de la capacitat inversora de Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA, per a millorar la dotació d’infraestructures
	Tram. 311-00710/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’Anàlisi de la viabilitat econòmica, financera i jurídica, i valoració econòmica sota el PEF actual i sota diferents escenaris, amb relació a Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA
	Tram. 311-00711/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la privatització de Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA
	Tram. 311-00712/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’opinió del conseller de Territori i Sostenibilitat amb relació a la possibilitat de privatitzar Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA
	Tram. 311-00713/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la integració de les empreses Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA, i Túnel del Cadí, SAC
	Tram. 311-00714/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari d’execució de les 
obres de la segona galeria del túnel de Vallvidrera i dels accessos d’aquest túnel al centre de Barcelona
	Tram. 311-00715/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’emissió de la declaració d’impacte ambiental de l’eix viari B-500
	Tram. 311-00716/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari per a l’aprovació del projecte, la licitació i l’adjudicació de les obres de l’eix viari B-500
	Tram. 311-00717/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalització de les obres del carril bus de la C-58 entre Ripollet i Barcelona
	Tram. 311-00718/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió del carril bus de la C-58 entre Ripollet i Barcelona
	Tram. 311-00719/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les estacions de servei que gestiona Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA
	Tram. 311-00720/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari per a la millora de l’àrea de servei del túnel de Cadí
	Tram. 311-00721/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari d’execució de les obres de les àrees de servei de l’eix Transversal
	Tram. 311-00722/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari d’execució de les 
obres de les àrees de servei del túnel de Bracons
	Tram. 311-00723/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari d’execució i el pressupost de les obres de millora de l’accessibilitat i remodelació de l’estació de Gràcia de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 311-00724/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari d’execució i el pressupost de les obres de construcció de la 
cua de maniobres de l’estació de Plaça de Catalunya de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 311-00725/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les instruccions que dóna el conseller d’Interior als mossos d’esquadra perquè denunciïn les persones que intenten evitar un desnonament
	Tram. 311-00726/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del conseller d’Interior per a ordenar als mossos d’esquadra que denunciïn les persones que intenten evitar un desnonament
	Tram. 311-00727/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adequació, en un moment de crisi econòmica com l’actual, de la denúncia de persones que intenten evitar un desnonament
	Tram. 311-00728/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els instruments de mediació que fa servir el Departament d’Interior amb les persones que intenten evitar un desnonament
	Tram. 311-00729/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals la Direcció General de Protecció Civil no va activar el pla Procicat amb motiu de l’accident d’un autocar a Cassà de la Selva (Gironès) el 10 de juliol de 2011
	Tram. 311-00730/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el complex Logis Penedès
	Tram. 311-00731/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari de desenvolupament del complex Logis Penedès
	Tram. 311-00732/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol signat amb el Ministeri de Foment per al desenvolupament de les principals terminals logístiques intermodals
	Tram. 311-00733/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la prolongació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00734/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst per a la prolongació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00735/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes del retard en les obres de prolongació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00736/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la constitució de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer com a agrupació europea de cooperació territorial
	Tram. 311-00737/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les seves prioritats amb relació a l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer
	Tram. 311-00738/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la integració de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer en l’Euroregió Pirineus Mediterrània
	Tram. 311-00740/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la integració de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer en la Comunitat de Treball dels Pirineus
	Tram. 311-00741/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes en l’exercici de la presidència de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
	Tram. 311-00742/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’establiment d’estratègies per a assolir la modernització ecològica de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
	Tram. 311-00743/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment de l’estat del benestar i l’equiparació de prestacions i drets entre els diversos territoris de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
	Tram. 311-00744/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’absència d’objectius relatius a la llengua i la cultura catalanes entre els objectius de la presidència de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
	Tram. 311-00745/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’absència d’objectius relatius a la llengua i la cultura occitanes entre els objectius de la presidència de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
	Tram. 311-00746/09
	Anunci





	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar que es repeteixin les incidències dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
	Tram. 314-08473/09
	Formulació
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a resoldre les incidències dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
	Tram. 314-08474/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva responsabilitat en les incidències dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
	Tram. 314-08475/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona responsable de la gestió del servei que ha explicat els fets succeïts els dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
	Tram. 314-08476/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’informació seguit en incidents semblants als ocorreguts els dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
	Tram. 314-08477/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de Renfe per a informar els usuaris d’incidents semblants als ocorreguts els dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
	Tram. 314-08478/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols seguits per Renfe en incidents semblants als ocorreguts els dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
	Tram. 314-08479/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament de la informació als usuaris de les línies afectades pels incidents dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 en el servei de trens de rodalia
	Tram. 314-08480/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el transport alternatiu durant els incidents dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
	Tram. 314-08481/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris afectats pels incidents dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
	Tram. 314-08482/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda de responsabilitats pels incidents dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
	Tram. 314-08483/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme durant els incidents dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
	Tram. 314-08484/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com s’ha assabentat dels incidents dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
	Tram. 314-08485/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes dels incidents dels dies 11 i 12 de juliol de 2011 en les línies del servei de trens de rodalia
	Tram. 314-08486/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprofitament de la capacitat inversora de Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA, per a millorar la dotació d’infraestructures
	Tram. 314-08487/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Anàlisi de la viabilitat econòmica, financera i jurídica, i valoració econòmica sota el PEF actual i sota diferents escenaris, amb relació a Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA
	Tram. 314-08488/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la privatització de Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA
	Tram. 314-08489/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió del conseller de Territori i Sostenibilitat amb relació a la possibilitat de privatitzar Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA
	Tram. 314-08490/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la integració de les empreses Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA, i Túnel del Cadí, SAC
	Tram. 314-08491/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució de les obres de la segona galeria del túnel de Vallvidrera i dels accessos d’aquest túnel al centre de Barcelona
	Tram. 314-08492/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emissió de la declaració d’impacte ambiental de l’eix viari B-500
	Tram. 314-08493/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a l’aprovació del projecte, la licitació i l’adjudicació de les obres de l’eix viari B-500
	Tram. 314-08494/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió del carril bus de la C-58 entre Ripollet i Barcelona
	Tram. 314-08495/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estacions de servei que gestiona Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA
	Tram. 314-08496/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a la millora de l’àrea de servei del túnel de Cadí
	Tram. 314-08497/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució de les obres de les àrees de servei de l’eix Transversal
	Tram. 314-08498/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució de les obres de les àrees de servei del túnel de Bracons
	Tram. 314-08499/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució i el pressupost de les obres de millora de l’accessibilitat i remodelació de l’estació de Gràcia de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 314-08500/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució i el pressupost de les obres de construcció de la cua de maniobres de l’estació de Plaça de Catalunya de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 314-08501/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització de les obres del carril bus de la C-58 entre Ripollet i Barcelona
	Tram. 314-08502/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona
	Tram. 314-08503/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats, les institucions i els centres sanitaris que fan part del Consorci Sanitari Integral
	Tram. 314-08504/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les operacions fetes fins al 30 de juny de 2011 amb les noves línies de préstecs i avals per a empreses i autònoms de l’Institut Català de Finances
	Tram. 314-08505/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei d’informació telefònica de l’Institut Català de Finances
	Tram. 314-08506/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del tancament de l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona
	Tram. 314-08507/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions que dóna el conseller d’Interior als mossos d’esquadra en el cas de persones que intenten evitar un desnonament
	Tram. 314-08508/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament dels serveis d’urgències nocturnes dels centres d’atenció primària Sant Salvador, Muralles i Bonavista, a Tarragona
	Tram. 314-08509/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la Direcció General de Protecció Civil no va activar el pla Procicat amb motiu de l’accident d’un autocar a Cassà de la Selva (Gironès) el 10 de juliol de 2011
	Tram. 314-08510/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’un pavelló adjunt a l’Institut de Collbató (Baix Llobregat)
	Tram. 314-08511/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els punts d’atenció continuada de Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Premià de Mar, Arenys de Mar, Llavaneres, Argentona i Mataró (Maresme)
	Tram. 314-08512/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció continuada que derivaran parcialment l’activitat al de Vilassar de Mar (Maresme)
	Tram. 314-08513/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos dels centres d’atenció continuada de Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Premià de Mar, Arenys de Mar, Llavaneres, Argentona i Mataró (Maresme)
	Tram. 314-08514/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de visites per dia prevista per al centre d’atenció continuada de Vilassar de Mar (Maresme)
	Tram. 314-08515/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de població per professional de la sanitat al centre d’atenció continuada de Vilassar de Mar (Maresme)
	Tram. 314-08516/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’increment de recursos al centre d’atenció continuada de Vilassar de Mar i al servei d’urgències de l’Hospital de Mataró (Maresme)
	Tram. 314-08517/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’increment de recursos a Sanitat Respon per raó de la reordenació dels serveis d’atenció continuada del Maresme
	Tram. 314-08518/09
	Formulació


	Tram. 314-08519/09
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les visites domiciliàries que es fan al centre d’atenció continuada de Vilassar de Dalt - Cabrils
	Tram. 314-08520/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de recursos del servei d’atenció domiciliària per raó de la reestructuració de l’atenció continuada a Vilassar de Dalt - Cabrils (Maresme)
	Tram. 314-08521/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament del Pla de reordenació dels serveis d’urgència del Departament de Salut
	Tram. 314-08522/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la rehabilitació de l’edifici per a ubicar el servei d’urgències de l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona
	Tram. 314-08523/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de treball que es perdran amb el tancament de l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona
	Tram. 314-08524/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors que podrà absorbir el Consorci Sanitari Integral si tanca l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona
	Tram. 314-08525/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció hospitalària dels veïns de l’Eixample a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, després del tancament de l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona
	Tram. 314-08526/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits hospitalaris que es tancaran l’estiu del 2011
	Tram. 314-08527/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sales d’operacions que es tancaran l’estiu del 2011
	Tram. 314-08528/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 12 de 
juliol de 2011
	Tram. 314-08529/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el complex Logis Penedès
	Tram. 314-08530/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de desenvolupament del complex Logis Penedès
	Tram. 314-08531/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol signat amb el Ministeri de Foment per al desenvolupament de les principals terminals logístiques intermodals
	Tram. 314-08532/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prolongació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 314-08533/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la prolongació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 314-08534/09
	Formulació
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