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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
dispositius d’atenció continuada del Departament de Salut 
que modificaran l’horari
Tram. 314-07981/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
dispositius d’atenció continuada del Departament de Salut 
que canviaran d’emplaçament
Tram. 314-07982/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
dispositius d’atenció continuada del Departament de Salut 
que seran redireccionats
Tram. 314-07983/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts a Barcelona per delictes, faltes i reque-
riments judicials el primer semestre del 2011
Tram. 314-08013/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència de titularitat pública per a 
persones amb discapacitat creades a Barcelona el primer 
semestre de 2011
Tram. 314-08036/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han sol·licitat la renda mínima d’in-
serció el primer semestre del 2011, a Barcelona
Tram. 314-08040/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions als consorcis i les fundacions culturals de 
Barcelona en data del 30 de juny de 2011 i les previsions per 
al segon semestre del 2011
Tram. 314-08056/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds que ha presentat l’Ajuntament de Bar-
celona per a percebre l’1% cultural que atorga la Generalitat 
en data del 30 de juny de 2011
Tram. 314-08057/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les activitats i els equipaments culturals de Barcelona que 
ha finançat la Generalitat en data del 30 de juny de 2011 i la 
previsió per al segon semestre del 2011
Tram. 314-08058/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats als comerciants el primer semestre del 2011
Tram. 314-08127/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona per 
a la política de promoció i difusió de la cultura el 2010 i el 
primer semestre del 2011
Tram. 314-08134/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona 
per a la política de promoció del turisme el 2010 i el primer 
semestre del 2011
Tram. 314-08153/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona per 
a la política d’energia i qualitat ambiental el 2010 i el primer 
semestre del 2011
Tram. 314-08159/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona per a 
la política de promoció de l’ocupació i el creixement empre-
sarial el 2010 i el primer semestre del 2011
Tram. 314-08160/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions fetes al Servei de Detecció i Contacte de 
Menors Estrangers Immigrants no Acompanyats, de l’Ajun-
tament de Barcelona, el primer semestre del 2011
Tram. 314-08168/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estrangers que han estat traslladats a Barcelona 
pel Govern de l’Estat el primer semestre del 2011
Tram. 314-08172/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estrangers en situació il·legal a Barcelona que els 
mossos d’esquadra han portat a les dependències del Cos 
Nacional de Policia el primer semestre del 2011
Tram. 314-08175/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers indocumentats que han estat 
presentats per a protecció a Barcelona el primer semestre 
del 2011
Tram. 314-08176/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació del tractament terciari en la planta depuradora del 
Besòs per a millorar la qualitat de l’aigua
Tram. 314-08193/09
Resposta del Govern p. 23
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge de resolució pels Mossos d’Esquadra dels 
delictes produïts a Barcelona el primer semestre del 2011
Tram. 314-08217/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies presentades als Mossos d’Esquadra 
a Barcelona el primer semestre del 2011
Tram. 314-08218/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions fermes imposades per excés de veloci-
tat a les rondes de Barcelona en data del 30 de juny de 2011
Tram. 314-08219/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
balanç de l’aplicació de la limitació de la velocitat a vuitanta 
quilòmetres per hora als accessos a Barcelona
Tram. 314-08226/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’inversió en infraestructures a Barcelona de GISA 
en data del 21 de juny de 2011
Tram. 314-08249/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores extraordinàries fetes pels Mossos d’Esqua-
dra el primer semestre del 2011
Tram. 314-08280/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de faltes i delictes diversos que s’han produït a 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el primer semestre 
del 2011
Tram. 314-08281/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge de resolució pels Mossos d’Esquadra dels 
delictes produïts a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
el primer semestre del 2011
Tram. 314-08282/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental) pel Cos de Mossos d’Esquadra el primer semestre 
del 2011
Tram. 314-08283/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies presentades als Mossos d’Esquadra 
a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el primer semes-
tre del 2011
Tram. 314-08284/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’estrangers en situació il·legal detinguts a Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental) pel Cos de Mossos 
d’Esquadra el primer semestre del 2011
Tram. 314-08285/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’operacions conjuntes entre el Cos de Mossos 
d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i el Cos Nacional de Policia 
a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) fetes el primer 
semestre del 2011
Tram. 314-08286/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) en data del 30 de juny de 
2011 i la previsió per als propers anys
Tram. 314-08287/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nivells d’emissió de diòxid de carboni a l’àrea metropolitana 
de Barcelona el primer semestre del 2011
Tram. 314-08197/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions fets el primer semestre del 2011 
a establiments i a empreses perquè no retolen en català
Tram. 314-08201/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a empreses de Barcelona el primer semestre 
del 2011
Tram. 314-08202/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients de regulació d’ocupació presentats a Barcelona 
del 2007 al primer semestre del 2011
Tram. 314-08203/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients i les sancions aplicats a comerços de Barcelona 
del 2007 al primer semestre del 2011
Tram. 314-08204/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per robatoris al Metro de Barcelona, 
als Ferrocarrils de la Generalitat i als tramvies metropolitans 
el primer semestre de 2011
Tram. 314-08206/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’operacions conjuntes entre el Cos de Mossos 
d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i el Cos Nacional de Policia a 
Barcelona el primer semestre del 2011
Tram. 314-08207/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Bar-
celona en data del 30 de juny de 2011 i la previsió per als 
propers anys
Tram. 314-08208/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres i la posada en funcionament de les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra dels districtes de Sarrià - Sant Gervasi i 
de Sant Martí, a Barcelona
Tram. 314-08210/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies per infraccions de l’Ordenança de 
mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutadana 
a l’espai públic interposades per agents dels Mossos d’Es-
quadra a Barcelona el primer semestre del 2011
Tram. 314-08211/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores extraordinàries fetes pels agents dels Mos-
sos d’Esquadra a Barcelona el primer semestre del 2011 i el 
cost que han comportat
Tram. 314-08212/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els accidents laborals en el Cos de Mossos d’Esquadra el 
primer semestre del 2011, en concret a la regió policial me-
tropolitana de Barcelona
Tram. 314-08214/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de delictes penals i de faltes que s’han produït a 
Barcelona el primer semestre del 2011
Tram. 314-08216/09
Resposta del Govern p. 31
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la conducta d’un diputat del Parlament que conduïa amb 
excés de velocitat
Tram. 314-08333/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manca de pronunciament del president de la Generalitat i 
del conseller d’Interior amb relació a la conducta d’un dipu-
tat del Parlament que conduïa amb excés de velocitat
Tram. 314-08334/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
justificació de l’excés de velocitat en la conducció donada 
per un diputat del Parlament
Tram. 314-08335/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades pel Departament d’Interior per a as-
segurar l’entrada al Parlament el 15 de juny de 2011 dels 
diputats amb problemes de mobilitat
Tram. 314-08336/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manca de mesures preventives del Departament d’Interior 
per a assegurar l’entrada al Parlament el 15 de juny de 2011 
dels diputats amb problemes de mobilitat
Tram. 314-08337/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris seguits pel Departament d’Interior per a oferir l’ús 
d’un helicòpter a membres del Govern i del Parlament per a 
accedir al parc de la Ciutadella el 15 de juny de 2011
Tram. 314-08338/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la utilització d’un helicòpter per a transportar càrrecs 
públics al parc de la Ciutadella el 15 de juny de 2011
Tram. 314-08339/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de diputats que el 16 de juny de 2011 van accedir 
al Parlament seguint la proposta del Departament d’Interior
Tram. 314-08340/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
arguments del Govern per a afirmar que a Catalunya hi ha un 
problema de kale borroka
Tram. 314-08341/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supervisió d’una operació policial al barri de Sant Roc, de 
Badalona (Barcelonès), per l’alcalde d’aquest municipi
Tram. 314-08343/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament de l’empresa Iveco, de la Zona Franca, de Bar-
celona
Tram. 314-08344/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions per a evitar el tancament de l’empresa Iveco, de la 
Zona Franca, de Barcelona
Tram. 314-08345/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions amb els representants dels treballadors per a 
garantir el manteniment dels llocs de treball de l’empresa 
Iveco, de la Zona Franca, de Barcelona
Tram. 314-08346/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sortides laborals per a les persones que poden perdre el lloc 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats i els equipaments culturals finançats per la Gene-
ralitat a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el primer 
semestre del 2011 i la previsió per al segon semestre
Tram. 314-08289/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a empreses de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental) el primer semestre del 2011
Tram. 314-08291/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estrangers en situació il·legal a Cerdanyola del Va-
llès (Vallès Occidental) que han estat conduïts davant del 
Cos Nacional de Policia el primer semestre del 2011
Tram. 314-08300/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients de regulació d’ocupació presentats a Cerdanyo-
la del Vallès (Vallès Occidental) del 2007 al primer semestre 
del 2011
Tram. 314-08301/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients i les sancions aplicats a comerços de Cerdanyo-
la del Vallès (Vallès Occidental) del 2007 al primer semestre 
del 2011
Tram. 314-08302/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis per a fomentar la formació i l’ocupació entre els jo-
ves de Cerdanyola signats amb l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental) el primer semestre del 2011
Tram. 314-08313/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de requeriments d’advertiment d’una sanció trame-
sos el primer semestre del 2011 a establiments de Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) perquè no tenen retolació 
en català
Tram. 314-08325/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones estrangeres que han estat traslladades 
pel Govern de l’Estat a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental) el primer semestre de 2011
Tram. 314-08326/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra especi-
alitzats en l’atenció a les víctimes de la violència de gènere
Tram. 314-08329/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la formació dels mossos d’esquadra en atenció a les vícti-
mes de la violència de gènere que s’imparteix a l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-08330/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actuacions, denúncies i detencions per violència 
de gènere en què han intervingut els Mossos d’Esquadra del 
2009 al primer semestre del 2011
Tram. 314-08331/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actuacions en casos de violència contra la gent 
gran que han fet els Mossos d’Esquadra del 2009 al primer 
semestre del 2011
Tram. 314-08332/09
Resposta del Govern p. 45
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les afirmacions de Josep Antoni Duran i Lleida 
amb relació a possibles problemes de comunicació durant 
els primers mesos del Govern
Tram. 311-00451/09
Retirada p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les causes de l’increment dels morts en accidents 
de trànsit el primer quadrimestre del 2011
Tram. 311-00573/09
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els efectes de la supressió de les hores extres dels 
mossos d’esquadra
Tram. 311-00594/09
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els efectius dels mossos d’esquadra destinats 
a l’operació Setmana Santa del 2010 i el 2011 i el nombre 
d’hores que van treballar
Tram. 311-00595/09
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les declaracions del conseller d’Interior sobre la 
denegació de permisos per a manifestacions
Tram. 311-00596/09
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els expedients relatius a espectacles entre el 7 de 
gener i el 8 de febrer de 2011
Tram. 311-00597/09
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els expedients relatius a espectacles entre el 
7 de gener i el 8 de febrer de 2011 signats pels directors de 
serveis territorials
Tram. 311-00598/09
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures adoptades per a protegir els periodis-
tes que informaven d’una celebració esportiva des de l’Hotel 
Lloret, de Barcelona, el 3 de maig de 2011
Tram. 311-00604/09
Retirada p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’operació dissenyada pel Departament d’Interior 
per a la celebració esportiva que va tenir lloc el 3 de maig de 
2011 a la Rambla de Barcelona
Tram. 311-00605/09
Retirada p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de la destitució del subdirector general 
operatiu del Cos de Bombers de la Generalitat
Tram. 311-00608/09
Retirada p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’experiència professional i els mèrits de la 
subdirectora general operativa del Cos de Bombers de 
la Generalitat
Tram. 311-00609/09
Retirada p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la dissolució pels Mossos d’Esquadra dels grups 
de persones assegudes a la calçada
Tram. 311-00633/09
Retirada p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures per a poder identificar els mossos 
d’esquadra quan porten protecció antidisturbis
Tram. 311-00634/09
Retirada p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els resultats de l’operació policial del 27 de maig 

de treball amb el tancament de l’empresa Iveco, de la Zona 
Franca, de Barcelona
Tram. 314-08347/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva actuació davant l’augment de la contaminació atmosfè-
rica a l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 314-08364/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes positius de la presència d’actius públics, universi-
taris i empresarials sobre les empreses d’un mateix sector
Tram. 314-08468/09
Resposta del Govern p. 50

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
Resposta del Govern p. 51

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
Resposta del Govern p. 51

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
Resposta del Govern p. 52

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
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajustos marginals que s’aplicaran als empleats públics
Tram. 314-08578/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures que s’aplicaran perquè els empleats públics treba-
llin el mateix nombre d’hores per un salari inferior
Tram. 314-08579/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la modificació de les condicions de treball dels empleats 
públics
Tram. 314-08580/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Moció 27/IX del Parlament, sobre l’ocupa-
ció del personal de la funció pública
Tram. 314-08581/09
Resposta del Govern p. 53

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 comis-
sió sobre les actuacions de la Direcció General de Tributs en 
matèria d’espectacles mentre n’ha tingut les competències
Tram. 311-00177/09
Retirada p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les afirmacions de Josep Antoni Duran i Lleida 
amb relació a la supressió del límit de velocitat a vuitanta 
quilòmetres per hora
Tram. 311-00450/09
Retirada p. 53
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les qualificacions fetes pel conseller d’Interior 
sobre la concentració de la plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 311-00653/09
Retirada p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les crítiques als sindicats fetes pel conseller 
d’Interior el 27 de maig de 2011
Tram. 311-00654/09
Retirada p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’ús de bales de goma i altres projectils en els 
incidents de la plaça de Catalunya de Barcelona el 27 de 
maig de 2011
Tram. 311-00655/09
Retirada p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’advertiment previ per part dels Mossos d’Es-
quadra de la càrrega policial a la plaça de Catalunya el 27 de 
maig de 2011
Tram. 311-00656/09
Retirada p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la decisió del ministre de l’Interior de no donar 
suport públic a l’actuació del Departament d’Interior en els 
incidents de la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de 
maig de 2011
Tram. 311-00657/09
Retirada p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nomenament del Comitè d’Ètica de la Policia de 
Catalunya
Tram. 311-00661/09
Retirada p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la necessitat del Codi d’Ètica de la Policia de 
Catalunya
Tram. 311-00662/09
Retirada p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les declaracions del conseller d’Interior al mitjans 
de comunicació en la celebració del Dia de les Esquadres a 
Valls (Alt Camp) el 28 de maig de 2011
Tram. 311-00664/09
Retirada p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la idoneïtat que el conseller d’Interior faci decla-
racions als mitjans de comunicació el Dia de les Esquadres
Tram. 311-00665/09
Retirada p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la sortida del conseller d’Interior per la porta de 
darrere del local de Valls (Alt Camp) en què es va celebrar el 
Dia de les Esquadres
Tram. 311-00666/09
Retirada p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la capacitat del conseller d’Interior per a dirigir 
el Departament d’Interior en aquest moment d’inestabilitat 
econòmica i social
Tram. 311-00667/09
Retirada p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la utilització de les xarxes socials d’una manera 
inapropiada per part d’algun mosso d’esquadra amb relació 
als concentrats a la plaça de Catalunya de Barcelona des-
prés dels fets del 27 de maig de 2011
Tram. 311-00669/09
Retirada p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la manca d’avís als manifestants per part dels 
Mossos d’Esquadra amb relació a la càrrega del matí del 27 
de maig del 2011 a la plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 311-00670/09
Retirada p. 60

de 2011 a la plaça de Catalunya de Barcelona i a la plaça de 
Ricard Vinyes de Lleida
Tram. 311-00635/09
Retirada p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’hora d’inici de l’operació policial del 27 de maig 
de 2011 a la plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 311-00636/09
Retirada p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la valoració del desplegament dels Mossos 
d’Esquadra a la plaça de Catalunya de Barcelona el 27 de 
maig de 2011
Tram. 311-00637/09
Retirada p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de mossos d’esquadra en l’opera-
ció policial de la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de 
maig de 2011
Tram. 311-00638/09
Retirada p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’aïllament de mossos d’esquadra durant la 
retirada de l’operació policial de la plaça de Catalunya de 
Barcelona el dia 27 de maig de 2011
Tram. 311-00639/09
Retirada p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de ferits en l’operació de neteja a la pla-
ça de Catalunya de Barcelona i a la plaça de Ricard Vinyes 
de Lleida el 27 de maig de 2011
Tram. 311-00643/09
Retirada p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el prestigi del Cos de Mossos d’Esquadra arran de 
l’operació policial del 27 de maig de 2011
Tram. 311-00644/09
Retirada p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el prestigi del Cos de Mossos d’Esquadra arran 
del tractament fet per la premsa estrangera sobre l’actuació 
policial a la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig 
de 2011
Tram. 311-00645/09
Retirada p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reclamació de la dimissió del conseller d’Interior 
feta a la plaça de Catalunya de Barcelona el 27 de maig de 
2011
Tram. 311-00646/09
Retirada p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les signatures recollides per mitjà de les xarxes 
socials per a reclamar la dimissió del conseller d’Interior
Tram. 311-00647/09
Retirada p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les crítiques del Col·legi d’Advocats de Barcelona i 
d’Amnistia Internacional a l’operació policial del 27 de maig 
del 2011
Tram. 311-00650/09
Retirada p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les crítiques dels sindicats de mossos d’esquadra 
a l’operació policial de Barcelona del 27 de maig de 2011
Tram. 311-00651/09
Retirada p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les crítiques fetes per la Guàrdia Urbana de 
Barcelona al Departament d’Interior per l’operació policial 
de Barcelona del 27 de maig de 2011
Tram. 311-00652/09
Retirada p. 58
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els contactes que va mantenir el conseller d’Interi-
or per a analitzar el moviment del 15-M
Tram. 311-00690/09
Retirada p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la supervisió d’una operació policial al barri de 
Sant Roc, de Badalona (Barcelonès), per l’alcalde d’aquest 
municipi
Tram. 311-00691/09
Retirada p. 62

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
Retirada p. 62

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
Retirada p. 62

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
Retirada p. 63

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
Retirada p. 63

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
Retirada p. 63

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió que fa el Departament d’Ensenyament 
de l’evolució de la població escolar a Barberà del Vallès (Va-
llès Occidental)
Tram. 311-00861/09
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’acord de construcció de la primera fase de l’Es-
cola Marta Mata, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-00862/09
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el compliment de les exigències del Depar-
tament d’Ensenyament en l’habilitació dels terrenys per a 
construir-hi l’Escola Marta Mata, de Barberà del Vallès (Va-
llès Occidental)
Tram. 311-00863/09
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la comunicació del Departament d’Ensenyament 
a l’Ajuntament de Barberà del Vallès (Vallès Occidental) de 
l’inici de les obres de construcció de l’Escola Marta Mata
Tram. 311-00864/09
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el calendari previst pel Departament d’Ense-

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la manca de mediació amb els concentrats a la 
plaça de Catalunya de Barcelona abans de l’inici de l’opera-
ció policial del 27 de maig de 2011
Tram. 311-00671/09
Retirada p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el diàleg, abans del 27 de maig de 2011, entre 
Televisió de Catalunya i els representants dels concentrats 
a la plaça de Catalunya de Barcelona amb relació a la instal-
lació d’una pantalla gegant per a seguir-hi la final de la Lliga 
de Campions
Tram. 311-00672/09
Retirada p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra 
desplegats a la plaça de Catalunya de Barcelona el 27 de 
maig de 2011
Tram. 311-00673/09
Retirada p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la base legal per a exigir les factures dels objectes 
retirats en l’operació policial de la plaça de Catalunya de 
Barcelona del 27 de maig de 2011 a llurs propietaris
Tram. 311-00674/09
Retirada p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el garantiment de l’ús no policial de les dades 
emmagatzemades als ordinadors retirats de la plaça de Ca-
talunya de Barcelona el 27 de maig de 2011
Tram. 311-00675/09
Retirada p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’inici d’una investigació de l’operació policial a la 
plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011 per 
part d’un organisme dependent del Consell d’Europa i sobre 
el seu interès per la derogació del Codi d’ètica de la Policia 
de Catalunya
Tram. 311-00676/09
Retirada p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el respecte dels protocols d’actuació en cas 
de càrrega en l’operació policial a la plaça de Catalunya de 
Barcelona del 27 de maig de 2011
Tram. 311-00677/09
Retirada p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les gestions amb Televisió de Catalunya perquè no 
tornés a emetre imatges de les càrregues policials després 
del 27 de maig de 2011
Tram. 311-00678/09
Retirada p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la conducta d’un diputat del Parlament que 
conduïa amb excés de velocitat
Tram. 311-00681/09
Retirada p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la manca de pronunciament del president de 
la Generalitat i del conseller d’Interior amb relació a la con-
ducta d’un diputat del Parlament que conduïa amb excés 
de velocitat
Tram. 311-00682/09
Retirada p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la justificació de l’excés de velocitat en la conduc-
ció donada per un diputat del Parlament
Tram. 311-00683/09
Retirada p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els arguments del Govern per a afirmar que a 
Catalunya hi ha un problema de kale borroka
Tram. 311-00689/09
Retirada p. 62
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els compromisos amb els ajuntaments per a la 
gestió i el manteniment de les escoles bressol
Tram. 311-00879/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el finançament de la diferència entre el finan-
çament anual per plaça d’escola bressol previst i la quantitat 
proposada pel Govern el 2011
Tram. 311-00880/09
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la repercussió en les famílies de la diferència entre 
el finançament anual de la Generalitat previst i el finança-
ment proposat el 2011
Tram. 311-00881/09
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les escoles bressols d’iniciativa pública basades 
en la col·laboració econòmica entre la Generalitat, els ajun-
taments i les famílies
Tram. 311-00882/09
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el concert amb escoles privades de necessitats 
relacionades amb les escoles bressol
Tram. 311-00883/09
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mensualitats per escolarització en escoles 
bressol que considera assumibles pel conjunt de la població
Tram. 311-00884/09
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les funcions educativa i pedagògica que han de 
tenir les escoles bressol
Tram. 311-00885/09
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures aplicades als presumptes implicats 
en els fets del 15 de juny de 2011 a l’entrada del Parlament
Tram. 311-00886/09
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment de les ordres judicials en les deten-
cions dels presumptes implicats en els fets del 15 de juny de 
2011 a l’entrada del Parlament
Tram. 311-00887/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals es van detenir persones que 
s’havien posat a disposició judicial voluntàriament a la Ciutat 
de la Justícia de Barcelona
Tram. 311-00888/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’entrada d’un grup de mossos antiavalots enca-
putxats i sense identificar a la Ciutat de la Justícia
Tram. 311-00889/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals es va ordenar la identificació 
de les persones que eren al bar de la Ciutat de la Justícia de 
Barcelona el 6 d’octubre de 2011
Tram. 311-00890/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals es va ordenar la retenció d’un 
grup de periodistes a la Ciutat de la Justícia de Barcelona el 
6 d’octubre de 2011
Tram. 311-00891/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la demanda d’explicacions del jutge de guàrdia de 

nyament per a la construcció de l’Escola Marta Mata, de 
Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-00865/09
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la comunicació del Departament d’Ensenyament a 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès (Vallès Occidental) i a les 
famílies del calendari de construcció de l’Escola Marta Mata
Tram. 311-00866/09
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la informació donada a les famílies pel Departa-
ment d’Ensenyament amb relació a les necessitats d’escola-
rització i a la situació de l’Escola Marta Mata, de Barberà del 
Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-00867/09
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment de les resolucions aprovades per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Tram. 311-00868/09
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment de la Resolució 129/IX, sobre l’inici 
de les obres de la primera fase de la construcció de l’Escola 
Marta Mata, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-00869/09
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les escoles de música d’iniciativa pública mu-
nicipal
Tram. 311-00870/09
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els ajuts a les escoles de música d’iniciativa 
privada
Tram. 311-00871/09
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el manteniment dels ajuts a les escoles de música 
d’iniciativa pública municipal
Tram. 311-00872/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’acord amb els representants de les adminis-
tracions municipals per a la supervivència de les escoles de 
música d’iniciativa pública municipal
Tram. 311-00873/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’efecte de les retallades pressupostàries en els 
conservatoris de música
Tram. 311-00874/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’abast de l’educació musical que ha d’oferir el 
sistema educatiu
Tram. 311-00875/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la consideració de l’educació musical com una 
disciplina pedagògica d’interès general
Tram. 311-00876/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment dels objectius del Tractat de Lisboa 
relatius a l’oferta d’escoles bressol
Tram. 311-00877/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió del nombre de places d’escola bressol
Tram. 311-00878/09
Anunci p. 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 13 de setembre de 2011
Tram. 314-11561/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 20 de setembre de 2011
Tram. 314-11562/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions que es recullen al Pla director del monestir de 
Santa Maria de Poblet
Tram. 314-11563/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de les actuacions que preveu el Pla direc-
tor del monestir de Santa Maria de Poblet
Tram. 314-11564/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assumpció de les actuacions que preveu el Pla director del 
monestir de Santa Maria de Poblet
Tram. 314-11565/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions que preveu el Pla director del monestir de Santa 
Maria de Poblet assumides per altres administracions
Tram. 314-11566/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions que preveu el Pla director del monestir de Santa 
Maria de Poblet assumides per institucions privades
Tram. 314-11567/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions que preveu el Pla director del Monestir de Santa 
Maria de Poblet patrocinades per empreses o institucions 
privades
Tram. 314-11568/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions que preveu el Pla director del monestir de Santa 
Maria de Poblet que es preveu que siguin patrocinades per 
empreses o institucions privades
Tram. 314-11569/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions que preveu el Pla director del monestir de Santa 
Maria de Poblet anul·lades de l’1 de gener de 2011 ençà
Tram. 314-11570/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
vincle entre el Pla director del monestir de Santa Maria de 
Poblet i els objectius de la Junta Rectora del Paratge Natural 
d’Interès Nacional de Poblet
Tram. 314-11571/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
raó per la qual el president de la Fundació Correa Veglison 
és vocal del Patronat del Reial Monestir de Poblet
Tram. 314-11572/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement de l’activitat de la Fundació Correa Veglison
Tram. 314-11573/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació del president de la Fundació Correa Veglison en 
les reunions del Patronat del Reial Monestir de Poblet
Tram. 314-11574/09
Formulació p. 80

la Ciutat de la Justícia de Barcelona al cap de l’operació dels 
Mossos d’Esquadra per l’actuació del 6 d’octubre de 2011
Tram. 311-00892/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’opinió expressada pel director del Servei Català 
de Trànsit sobre la nova regulació de velocitat a l’àrea metro-
politana de Barcelona
Tram. 311-00893/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la valoració positiva del director del Servei Català 
de Trànsit sobre la nova regulació de la velocitat a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona
Tram. 311-00894/09
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els expedients sancionadors registrats del març a 
l’agost del 2010 a l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de 
Barcelona
Tram. 311-00895/09
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els expedients sancionadors del març a l’agost del 
2011 a l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 311-00896/09
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’import de la recaptació dels expedients san-
cionadors del març a l’agost del 2010 a l’antiga zona 80 de 
l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 311-00897/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’import de la recaptació dels expedients san-
cionadors del març a l’agost del 2011 a l’antiga zona 80 de 
l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 311-00898/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la reimplantació de la limitació de la velocitat 
a vuitanta quilòmetres per hora a l’àrea metropolitana de 
Barcelona
Tram. 311-00899/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la velocitat mitjana dels vehicles a l’antiga zona 80 
de l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 311-00900/09
Anunci p. 75

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acreditació de la situació financera de l’Institut Català de 
Salut
Tram. 314-11557/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 2 d’agost de 2011
Tram. 314-11558/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 30 d’agost de 2011
Tram. 314-11559/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 6 de setembre de 2011
Tram. 314-11560/09
Formulació p. 76
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions que l’Associació Nuclear Ascó Vandellòs ha subven-
cionat a Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11590/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació d’un representant de l’Associació Nuclear Ascó 
Vandellòs com a vocal del Patronat del Castell de Miravet
Tram. 314-11591/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions que s’han beneficiat del Programa de des-
envolupament rural a Garcia (Ribera d’Ebre) en el període 
2007-2013
Tram. 314-11592/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures de foment dels allotjaments de turisme rural a 
la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11593/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a fomentar els allotjaments de turis-
me rural a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11594/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a diversificar els sectors productius de la 
Ribera d’Ebre
Tram. 314-11595/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’actuacions per a diversificar els sectors produc-
tius de la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11596/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compatibilitat de l’oferta d’agroturisme a la Ribera d’Ebre 
amb la pervivència de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II
Tram. 314-11597/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compatibilitat de l’oferta d’agroturisme a la Ribera d’Ebre 
amb la instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat de 
residus nuclears a Ascó
Tram. 314-11598/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la compatibilitat del desenvolupament i la promoció de la 
producció agrícola integrada a la Ribera d’Ebre amb la per-
vivència de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II
Tram. 314-11599/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la compatibilitat del desenvolupament i la promoció de la 
producció agrícola integrada a la Ribera d’Ebre amb la instal-
lació d’un magatzem temporal centralitzat de residus nucle-
ars a Ascó
Tram. 314-11600/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la compatibilitat del desenvolupament i la promoció de la 
producció agrícola ecològica a la Ribera d’Ebre amb la per-
vivència de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II
Tram. 314-11601/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la compatibilitat del desenvolupament i la promoció de la 
producció agrícola ecològica a la Ribera d’Ebre amb la 
instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat de residus 
nuclears a Ascó
Tram. 314-11602/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords adoptats pel Patronat del Reial Monestir de Poblet
Tram. 314-11575/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incorporació d’un representant del Consell General dels Pi-
rineus Orientals com a vocal del Patronat del Reial Monestir 
de Poblet
Tram. 314-11576/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incorporació d’un representant de la regió autònoma de Sar-
denya com a vocal del Patronat del Reial Monestir de Poblet
Tram. 314-11577/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
connexió amb transport públic entre l’estació de ferrocarril 
de Vimbodí (Conca de Barberà) i el monestir de Santa Maria 
de Poblet
Tram. 314-11578/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
connexió amb transport públic entre l’estació de ferrocarril 
de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) i el monestir de 
Santa Maria de Poblet
Tram. 314-11579/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a promoure l’accés amb transport públic al 
monestir de Santa Maria de Poblet
Tram. 314-11580/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
connexió amb transport públic entre el monestir de Santa 
Maria de Poblet i el de Santa Maria de Vallbona
Tram. 314-11582/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
connexió amb transport públic entre el monestir de Santa 
Maria de Poblet i el de Santes Creus
Tram. 314-11583/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
connexió amb transport públic entre el monestir de Santes 
Creus i el de Santa Maria de Vallbona
Tram. 314-11584/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la sinistralitat viària al terme municipal de Garcia (Ribera 
d’Ebre)
Tram. 314-11585/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per a reduir la sinistralitat viària al terme 
municipal de Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11586/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a reduir la sinistralitat viària al terme 
municipal de Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11587/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials de 
l’Escola El Verger, de Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11588/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mitjans que el Departament d’Educació posa a disposició 
dels alumnes amb necessitats educatives especials de l’Es-
cola El Verger, de Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11589/09
Formulació p. 84



18 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 157

SUMARI 10

públics a la Ribera d’Ebre resoltes favorablement de l’1 de 
gener de 2011 ençà
Tram. 314-11616/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement que l’Agència Catalana de l’Aigua té de l’estat 
dels embarcadors públics a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11617/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la regió policial de Girona que 
s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
Tram. 314-11618/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels 
Mossos d’Esquadra destinats a la regió policial Central que 
s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
Tram. 314-11619/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la regió policial de Ponent que 
s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
Tram. 314-11620/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la regió policial del Pirineu Occi-
dental que s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
Tram. 314-11621/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la regió policial del Camp de 
Tarragona que s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
Tram. 314-11622/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la regió policial de les Terres de 
l’Ebre que s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
Tram. 314-11623/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la regió policial Metropolitana 
Nord que s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
Tram. 314-11624/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la regió policial Metropolitana 
Barcelona que s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
Tram. 314-11625/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la regió policial Metropolitana 
Sud que s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
Tram. 314-11626/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
delictes comesos a les comarques de Tarragona del 2008 
ençà
Tram. 314-11627/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
equipaments i les places residencials per a la gent gran a les 
comarques de Tarragona
Tram. 314-11628/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a millorar l’oferta de serveis de transport 
públic per carretera a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11603/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’actuacions per a millorar l’oferta de serveis de 
transport públic per carretera a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11604/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions en matèria de transports públics per carretera al 
terme municipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11605/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’actuacions en matèria de transports públics per 
carretera al terme municipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11606/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions en matèria de transport ferroviari de passatgers 
al terme municipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11607/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions en matèria de transport ferroviari de passatgers 
al terme municipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11608/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme per a millorar la connectivitat de 
la xarxa de transport públic per carretera amb el transport 
ferroviari de passatgers al terme municipal de Móra la Nova 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11609/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes per a millorar la connectivitat de 
la xarxa de transport públic per carretera amb el transport 
ferroviari de passatgers al terme municipal de Móra la Nova 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11610/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions atorgades per a obres de restauració i con-
servació d’immobles de valor cultural a la Ribera d’Ebre del 
2010 ençà
Tram. 314-11611/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
destinataris de les subvencions atorgades per a obres de 
restauració i conservació d’immobles de valor cultural a la 
Ribera d’Ebre del 2010 ençà
Tram. 314-11612/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les subvencions atorgades per a obres de restau-
ració i conservació d’immobles de valor cultural a la Ribera 
d’Ebre del 2010 ençà
Tram. 314-11613/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds per a la instal·lació d’embarcadors públics a la 
Ribera d’Ebre presentades el 2011
Tram. 314-11614/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds per a la instal·lació d’embarcadors públics pen-
dents de resolució a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11615/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds per a la instal·lació d’embarcadors 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 4 d’octubre de 2011
Tram. 314-11644/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures aplicades als presumptes implicats en els fets del 
15 de juny de 2011 a l’entrada del Parlament
Tram. 314-11645/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de les ordres judicials en les detencions dels 
presumptes implicats en els fets del 15 de juny de 2011 a 
l’entrada del Parlament
Tram. 314-11646/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals es van detenir persones que s’havien 
posat a disposició judicial voluntàriament a la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona
Tram. 314-11647/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’entrada d’un grup de mossos antiavalots encaputxats i 
sense identificar a la Ciutat de la Justícia
Tram. 314-11648/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals es va ordenar la identificació de les perso-
nes que eren al bar de la Ciutat de la Justícia de Barcelona 
el 6 d’octubre de 2011
Tram. 314-11649/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals es va ordenar la retenció d’un grup de 
periodistes a la Ciutat de la Justícia de Barcelona el 6 d’oc-
tubre de 2011
Tram. 314-11650/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
demanda d’explicacions del jutge de guàrdia de la Ciutat de 
la Justícia de Barcelona al cap de l’operació dels Mossos 
d’Esquadra per l’actuació del 6 d’octubre de 2011
Tram. 314-11651/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opinió expressada pel director del Servei Català de Trànsit 
sobre la nova regulació de velocitat a l’àrea metropolitana 
de Barcelona
Tram. 314-11652/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració positiva del director del Servei Català de Trànsit 
sobre la nova regulació de la velocitat a l’àrea metropolitana 
de Barcelona
Tram. 314-11653/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients sancionadors registrats del març a l’agost del 
2010 a l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 314-11654/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients sancionadors del març a l’agost del 2011 a l’anti-
ga zona 80 de l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 314-11655/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la recaptació dels expedients sancionadors del 
març a l’agost del 2010 a l’antiga zona 80 de l’àrea metropo-
litana de Barcelona
Tram. 314-11656/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els robatoris a explotacions agrícoles i ramaderes del Baix 
Penedès del juliol de 2011 ençà
Tram. 314-11629/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
àrees bàsiques policials a les quals s’han destinat els mos-
sos d’esquadra de la vint-i-quatrena promoció
Tram. 314-11630/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició formal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) al Departament d’Interior per a instal·lar càme-
res de videovigilància a la ciutat
Tram. 314-11631/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de compra de lots de Nadal del sector públic
Tram. 314-11632/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de compra de lots de Nadal per part de les empre-
ses públiques
Tram. 314-11633/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos destinats per la Generalitat als municipis per al 
manteniment de les gosseres
Tram. 314-11634/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies tramitades per manca d’assegurança de respon-
sabilitat civil per la tinença d’animals salvatges i exòtics
Tram. 314-11635/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inspeccions per a comprovar la situació de les gosseres
Tram. 314-11636/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’animals ingressats en gosseres
Tram. 314-11637/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
censos municipals d’animals de companyia
Tram. 314-11638/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies per maltractament d’animals presentades el 2009 
i el 2010 i sobre les sancions imposades
Tram. 314-11639/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies per mutilacions d’animals presentades el 2009 i el 
2010 i sobre les sancions imposades
Tram. 314-11640/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions a centres de venda d’animals el 2009 i el 2010
Tram. 314-11641/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones denunciades per manca d’identificació 
o inscripció de gossos, gats i fures el 2009 i el 2010 i sobre 
les sancions imposades
Tram. 314-11642/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 27 de setembre de 2011
Tram. 314-11643/09
Formulació p. 102
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Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector de la vinya
Tram. 314-11670/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector dels cítrics
Tram. 314-11671/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector de l’oli d’oliva
Tram. 314-11672/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector porquí
Tram. 314-11673/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector avícola
Tram. 314-11674/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector de la cuniculicultura
Tram. 314-11675/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector boví
Tram. 314-11676/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector boví lleter
Tram. 314-11677/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector de l’oví i el cabrum
Tram. 314-11678/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector equí
Tram. 314-11679/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector de l’apicultura
Tram. 314-11680/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector dels cereals i altres herbacis
Tram. 314-11681/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la recaptació dels expedients sancionadors del 
març a l’agost del 2011 a l’antiga zona 80 de l’àrea metropo-
litana de Barcelona
Tram. 314-11657/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reimplantació de la limitació de la velocitat a 80 quilòmetres 
per hora a l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 314-11658/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la velocitat mitjana dels vehicles a l’antiga zona 80 de l’àrea 
metropolitana de Barcelona
Tram. 314-11659/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de vols de les companyies que operaran a l’aeroport 
de Girona
Tram. 314-11660/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a protegir i promoure el sòl desti-
nat a usos agraris i l’eficiència d’aquests usos
Tram. 314-11661/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació d’un projecte de llei d’espais agraris
Tram. 314-11662/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis necessaris per a l’elaboració de la llei de creació 
d’un fons de terres agrícoles i silvícoles
Tram. 314-11663/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació del pla interdepartamental per a l’optimització 
dels recursos derivats de la silvicultura i les explotacions 
forestals
Tram. 314-11664/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de tarifes específiques per l’energia utilitzada en les 
impulsions per als usuaris de sistemes de reg
Tram. 314-11665/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la simplificació i la reducció de la càrrega administrativa als 
usuaris dels serveis del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-11666/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis en la normativa per a facilitar els tràmits administra-
tius als usuaris del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-11667/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector
Tram. 314-11668/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector de la fruita dolça
Tram. 314-11669/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els nous plans d’ajuts a l’estalvi energètic del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-11694/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la implementació del sistema de pesatge i classificació de 
canals porquines
Tram. 314-11695/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural per al finançament de l’actiu 
circulant i per a les inversions en transformació i comercia-
lització de les cooperatives agràries i de les agrupacions de 
productors
Tram. 314-11696/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un pla marc del cooperativisme agrari
Tram. 314-11697/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural per a conservar el patrimoni 
cultu ral i històric de les cooperatives agràries
Tram. 314-11698/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració del Pla estratègic nacional de suport a l’agricul-
tura i l’alimentació
Tram. 314-11699/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural per a impulsar els contractes 
entre la indústria i els distribuïdors i els productors per a 
augmentar la competitivitat, assegurar el proveïment i con-
centrar l’oferta
Tram. 314-11700/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
promoció dels productes agroalimentaris catalans entre els 
consumidors i els sectors de la restauració i la gastronomia
Tram. 314-11701/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa marc territorialitzat de formació per a l’emprene-
doria de base agroalimentària
Tram. 314-11702/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió del decret relatiu a l’artesania alimentària
Tram. 314-11703/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions bilaterals del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb diverses 
associacions d’agricultors
Tram. 314-11704/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase 1 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11705/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase 2 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11706/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase 3 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11707/09
Formulació p. 121

Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector de l’arròs
Tram. 314-11682/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector de la flor i de la planta ornamental
Tram. 314-11683/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector de la producció ecològica
Tram. 314-11684/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està pa-
tint el sector de la pesca i l’aqüicultura
Tram. 314-11685/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè el sistema d’as-
segurances agràries ajudi a consolidar la viabilitat de les 
explotacions agràries
Tram. 314-11686/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural per a aconseguir un sistema 
global d’assegurances per al sector
Tram. 314-11687/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activació d’una línia de capital de risc per a les cooperatives 
i les empreses del sector agroalimentari per a desplegar els 
projectes de nova producció, de transformació o de comer-
cialització dels productes
Tram. 314-11688/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activació d’una línia de capital de risc per als emprenedors 
del sector agroalimentari per a desplegar els projectes de 
nova producció, de transformació o de comercialització dels 
productes
Tram. 314-11689/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural a iniciatives de diversificació per 
a ajudar els joves a començar activitats econòmiques
Tram. 314-11690/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió del Consell Català de la Producció Agrària Eco-
lògica i l’assumpció de les seves funcions pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-11691/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la supressió del Consell Català de la Producció Integrada i 
l’assumpció de les seves funcions pel Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-11692/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a la consideració de la flota 
litoral catalana com a flota artesanal
Tram. 314-11693/09
Formulació p. 117
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el percentatge i el cost per programa de pro-
ducció externa de la Corporació
Tram. 312-00028/09
Anunci p. 125

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre la participació de tertulians en els programes 
de Catalunya Ràdio
Tram. 312-00029/09
Anunci p. 126

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre la participació de tertulians en els programes 
de Televisió de Catalunya
Tram. 312-00030/09
Anunci p. 126

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de tancament pressupostari de 
l’exercici del 2011 de la Corporació
Tram. 312-00031/09
Anunci p. 126

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió pressupostària de la Corporació per 
al 2012
Tram. 312-00032/09
Anunci p. 127

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre els darrers informes sobre la Corporació elabo-
rats per la Sindicatura de Comptes
Tram. 312-00033/09
Anunci p. 127

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el grau de satisfacció de la Corporació amb 
relació al programa El matí de Catalunya Ràdio
Tram. 312-00034/09
Anunci p. 127

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre la fase d’aplicació del pla d’estalvi i eficiència 
de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 312-00035/09
Anunci p. 127

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre l’evolució dels ingressos per publicitat en les 
empreses de la Corporació
Tram. 312-00036/09
Anunci p. 128

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre els resultats de l’Estudi general de mitjans amb 
relació a Catalunya Ràdio
Tram. 312-00037/09
Anunci p. 128

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures adoptades per a adequar l’admi-
nistració i gestió de la Corporació a les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes
Tram. 312-00038/09
Anunci p. 128

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’anunci del conductor d’un in-

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase 4 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11708/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase 5 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11709/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase 6 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11710/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase 7 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11711/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase 8 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11712/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase 9 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11713/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la fase 10 de les obres de millorament de camins del Pla 
d’Urgell
Tram. 314-11714/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la fase 11 de les obres de millorament de camins del Pla 
d’Urgell
Tram. 314-11715/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la fase 12 de les obres de millorament de camins del Pla 
d’Urgell
Tram. 314-11716/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la fase 13 de les obres de millorament de camins del Pla 
d’Urgell
Tram. 314-11717/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la fase 14 de les obres de millorament de camins del Pla 
d’Urgell
Tram. 314-11718/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la fase 15 de les obres de millorament de camins del Pla 
d’Urgell
Tram. 314-11719/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures endegades pel Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi 
del sector de la fruita seca.
Tram. 314-11720/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla de regadius
Tram. 314-11721/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en els regadius
Tram. 314-11722/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions en els regadius que han estat paralitzades
Tram. 314-11723/09
Formulació p. 125



18 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 157

SUMARI 15

NOTES

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en 
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilit-
zació del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.

ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès a Multitext, SL 
www.parlament.cat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre la situació creada per la 
incorporació de Joan Barril, conductor del programa La Re-
pública, al consell assessor de Josep Antoni Duran i Lleida
Tram. 323-00016/09
Anunci p. 131

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre la posició del canal 
Super3 amb relació als canals Clan TV i Disney Channel
Tram. 323-00017/09
Anunci p. 131

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya 
a respondre oralment en comissió sobre les audiències de 
setembre dels canals de Televisió de Catalunya
Tram. 323-00018/09
Anunci p. 131

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre les estratègies de co-
mercialització de productes vinculats a programes de TV3
Tram. 323-00019/09
Anunci p. 131

Pregunta la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre la nova etapa del 
programa de TV3 Els matins
Tram. 323-00020/09
Anunci p. 132

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre el documental Mo-
narquia o república?
Tram. 323-00021/09
Anunci p. 132

formatiu de Catalunya Ràdio que formarà part de l’equip 
assessor d’un candidat a les eleccions generals
Tram. 322-00017/09
Anunci p. 129

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les perspectives de tancament 
pressupostari per al 2011
Tram. 322-00018/09
Anunci p. 129

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la situació i el calendari del pro-
cés de fusió d’empreses
Tram. 322-00019/09
Anunci p. 129

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les causes del canvi de nom del 
portal informatiu de Catalunya Ràdio i TV3
Tram. 322-00020/09
Anunci p. 130

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la neutralitat i la pluralitat dels 
mitjans de la Corporació i sobre el futur dels mitjans públics
Tram. 322-00021/09
Anunci p. 130

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre el tractament infor-
matiu de la prostitució i les pràctiques sexuals al barri gòtic 
de Barcelona
Tram. 323-00015/09
Anunci p. 130
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

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

Resposta del Govern
Reg. 20959 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-07981/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els dispositius d’atenció continuada del Departament de 
Salut que modificaran l’horari

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 314-07981/09, 314-07982/09 i 314-07983/09 
es responen conjuntament.

Per a la racionalització i la sostenibilitat del sistema sa-
nitari, cada territori ha elaborat un pla funcional per la 
reordenació de l’atenció continuada i urgent, fent servir 
els criteris d’activitat per franja horària, isocrones de 
desplaçament, i disponibilitat d’un recurs similar en el 
territori. Les propostes descrites contemplen el consens 
de les entitats proveïdores i el Servei Català de la Salut.

El model d’atenció continuada es basa en el procés se-
güent:

– Consell i orientació mèdica a través de Sanitat Respon.

– Guàrdia localitzable i visita domiciliària

– Recurs d’atenció alternatiu

– Trasllat amb ambulància al centre més adequat

– Activació de codis especials per emergències mèdi-
ques.

A l’annex s’inclou la relació dels dispositius d’atenció 
continuada que modifiquen horaris, els que activen una 
guàrdia localitzable i els que són redireccionats.

Barcelona, 6 d’octubre 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 els dispositius d’atenció continua·
da del Departament de Salut que canviaran 
d’emplaçament
Tram. 314-07982/09

Resposta del Govern
Reg. 20959 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07981/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 20959 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-07981/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts a Barcelona 
per delictes, faltes i requeriments judicials 
el primer semestre del 2011
Tram. 314-08013/09

Resposta del Govern
Reg. 20906 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08013/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de detinguts a Barcelona per delictes, faltes i 
requeriments judicials el primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08013/09.

Durant el primer semestre de 2011 el nombre de detin-
guts per part de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra (PG-ME) a cadascun dels districtes de la 
ciutat de Barcelona, desglossat per delictes, faltes i re-
queriments judicials, ha estat el següent:
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han sol·
licitat la renda mínima d’inserció el primer 
semestre del 2011, a Barcelona
Tram. 314-08040/09

Resposta del Govern
Reg. 21021 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08040/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han sol·licitat la renda mínima 
d’inserció el primer semestre del 2011, a 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 que durant el 
primer semestre d’enguany hi ha hagut 12.348 sol·licituds 
de la Renda Mínima d’Inserció a la ciutat de Barcelona, 
de les quals 5.225 s’han resolt favorablement.

El temps mig d’espera entre la presentació de la sol·licitud 
i la recepció de la prestació econòmica, en el període de 
gener a maig de 2011, és de noranta dies.

En la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya per al 2011 el crèdit pressupostari destinat a la Ren-
da Mínima d’Inserció és de 129 milions d’euros; l’exer-
cici 2010 el pressupost inicial era de 99 milions d’euros.

Barcelona, 7 d’octubre de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions als consorcis i les 
fundacions culturals de Barcelona en data 
del 30 de juny de 2011 i les previsions per al 
segon semestre del 2011
Tram. 314-08056/09

Resposta del Govern
Reg. 20834 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08056/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions als consorcis i les fundacions culturals de 
Barcelona en data del 30 de juny de 2011 i les previsions 
per al segon semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

Àrea territorial detenció Delictes
Faltes
Penals

Requeri·
ments

ABP Barcelona* 75 1 31
ABP Ciutat Vella 1.381 179 606
ABP Eixample 1.576 144 335
ABP Gràcia 184 14 47
ABP Horta-Guinardó 332 2 57
ABP Les Corts 312 7 173
ABP Nou Barris 407 5 66
ABP Sant Andreu 393 3 79
ABP Sant Martí 1.033 83 277
ABP Sants-Montjuïc 793 18 347
ABP Sarrià-Sant Gervasi 301 10 58

Total 6.787 466 2.076

* Categoria on es comptabilitzen els fets coneguts que han ocorre-
gut a Barcelona, però que són de difícil ubicació a una àrea bàsica 
policial concreta.

El nombre de detinguts relacionats amb el tràfic de subs-
tàncies estupefaents ha estat de 340 i per delictes contra 
el patrimoni, de 4.205.

Del total de detinguts, 3.032 eren de nacionalitat espa-
nyola i 6.297 de nacionalitat estrangera. 8807 eren ma-
jors d’edat, 501 menors d’edat i 21 no es van poder espe-
cificar. Dels menors detinguts, 295 eren estrangers.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència de 
titularitat pública per a persones amb dis·
capacitat creades a Barcelona el primer se·
mestre de 2011
Tram. 314-08036/09

Resposta del Govern
Reg. 21020 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08036/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places de residència de titularitat pública 
per a persones amb discapacitat creades a Barcelona el 
primer semestre de 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que, el primer 
semestre de 2011, a Barcelona s’han creat vint-i-set pla-
ces residencials de titularitat pública i quaranta-cinc 
places de residència sostingudes amb fons públics per a 
persones amb discapacitat.

Barcelona, 7 d’octubre 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 activitats i els equipaments cultu·
rals de Barcelona que ha finançat la Genera·
litat en data del 30 de juny de 2011 i la previ·
sió per al segon semestre del 2011
Tram. 314-08058/09

Resposta del Govern
Reg. 20836 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08058/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats i els equipaments culturals de Barcelona que 
ha finançat la Generalitat en data del 30 de juny de 2011 
i la previsió per al segon semestre del 2011

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:

Les aportacions econòmiques de la Generalitat de Cata-
lunya per a finançar activitats i equipaments culturals a 
la ciutat de Barcelona durant l’any 2011 es poden consul-
tar a la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2011, que es va publicar 
al DOGC núm. 5931, de 29 de juliol de 2011.

A més, aquesta informació també es pot consultar al web 
del Departament d’Economia i Coneixement, a la pàgina 
que publica l’estat d’execució mensual dels pressupostos 
de la Generalitat.

Barcelona, 3 d’octubre de 2011

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats als comerciants el 
primer semestre del 2011
Tram. 314-08127/09

Resposta del Govern
Reg. 20752 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08127/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts atorgats als comerciants el primer semestre del 
2011

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:

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

Les aportacions de la Generalitat de Catalunya als di-
ferents consorcis i fundacions dels quals forma part 
consten detallades, mitjançant partides nominatives, en 
els pressupostos anuals aprovats pel Parlament de Ca-
talunya i publicats al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC).

La Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2011 es va publicar al 
DOGC núm. 5931, de 29 de juliol de 2011. Així mateix, 
els pressupostos també es poden consultar en el web del 
Departament d’Economia i Coneixement.

Barcelona, 3 d’octubre de 2011

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds que ha pre·
sentat l’Ajuntament de Barcelona per a per·
cebre l’1% cultural que atorga la Generalitat 
en data del 30 de juny de 2011
Tram. 314-08057/09

Resposta del Govern
Reg. 20835 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08057/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds que ha presentat l’Ajuntament 
de Barcelona per a percebre l’1% cultural que atorga la 
Generalitat en data del 30 de juny de 2011

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:

Durant el primer semestre de 2011 no consta cap sol-
licitud de l’Ajuntament de Barcelona al Departament de 
Cultura en relació amb l’aplicació de l’u per cent cultural 
a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 3 d’octubre de 2011

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a l’Ajun·
tament de Barcelona per a la política de pro·
moció del turisme el 2010 i el primer semes·
tre del 2011
Tram. 314-08153/09

Resposta del Govern
Reg. 20753 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08153/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelo-
na per a la política de promoció del turisme el 2010 i el 
primer semestre del 2011

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’Agència Catalana de Turisme no ha pressupostat ni li-
quidat cap aportació econòmica a l’Ajuntament de Barce-
lona per a la política de promoció del turisme ni durant 
l’any 2010 ni durant el primer semestre de 2011.

Barcelona, 28 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a l’Ajun·
tament de Barcelona per a la política d’ener·
gia i qualitat ambiental el 2010 i el primer se·
mestre del 2011
Tram. 314-08159/09

Resposta del Govern
Reg. 20754 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08159/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelo-
na per a la política d’energia i qualitat ambiental el 2010 
i el primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que no hi ha 
cap aportació econòmica pressupostada a l’Ajuntament 
de Barcelona en matèria de política d’energia ni de qua-

Cap, atès que durant el període esmentat encara estaven 
pendents d’aprovació els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2011.

Barcelona, 28 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a l’Ajun·
tament de Barcelona per a la política de pro·
moció i difusió de la cultura el 2010 i el pri·
mer semestre del 2011
Tram. 314-08134/09

Resposta del Govern
Reg. 20837 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08134/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelo-
na per a la política de promoció i difusió de la cultura el 
2010 i el primer semestre del 2011

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:

Les aportacions econòmiques de la Generalitat de Cata-
lunya a l’Ajuntament de Barcelona en política de promo-
ció i difusió de la cultura l’any 2010 seran contingudes 
en la còpia del Compte General de la Generalitat cor-
responent a l’exercici 2010, que la Intervenció General 
del Departament d’Economia i Coneixement lliurarà 
properament a la Secretaria General del Parlament de 
Catalunya per posar-la a disposició de tots els grups par-
lamentaris.

A més, aquesta informació també es pot consultar al web 
del Departament d’Economia i Coneixement, a la pàgina 
que publica l’estat d’execució mensual dels pressupostos 
de la Generalitat.

Pel que fa al pressupost corresponent a l’any 2011, cal pre-
cisar que la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2011 es va publicar 
al DOGC núm. 5931, de 29 de juliol de 2011.

Barcelona, 3 d’octubre de 2011

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions fetes al Servei de De·
tecció i Contacte de Menors Estrangers Im·
migrants no Acompanyats, de l’Ajuntament 
de Barcelona, el primer semestre del 2011
Tram. 314-08168/09

Resposta del Govern
Reg. 20907 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08168/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions fetes al Servei de Detecció i Contacte 
de Menors Estrangers Immigrants no Acompanyats, de 
l’Ajuntament de Barcelona, el primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08168/09.

El servei de Detecció i Contacte de menors estrangers 
immigrants no acompanyats té com a objectiu detectar 
aquells menors d’edat desemparats i activar els corres-
ponents serveis socials necessaris per la millora de les 
seves situacions vitals.

En aquest marc, la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra (PG-ME), mitjançant la Unitat Central de 
Menors, facilita i garanteix que totes les decisions i ges-
tions que s’hagin de dur a terme es facin amb la màxima 
garantia i diligència possible per al benestar i seguretat 
Així, doncs, la PG-ME és la canalitzadora d’aquest con-
junt de gestions dirigides a la tutela i la millora de tots 
els menors d’edat que es troben en situació de desempa-
rament.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

litat ambiental durant l’exercici 2010 i el primer trimes-
tre del 2011.

Barcelona, 28 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a l’Ajun·
tament de Barcelona per a la política de pro·
moció de l’ocupació i el creixement empre·
sarial el 2010 i el primer semestre del 2011
Tram. 314-08160/09

Resposta del Govern
Reg. 20755 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08160/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona 
per a la política de promoció de l’ocupació i el creixe-
ment empresarial el 2010 i el primer semestre del 2011

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 Conveni per al desplegament del Pla d’implementació 
de les polítiques actives d’ocupació i desenvolupament 
local a la ciutat de Barcelona pels exercicis 2010 i 2011 
preveu a la seva línia 2 Suport al teixit emprenedor en el 
marc del programa INICIA, unes aportacions econòmi-
ques de 1.800.000 euros i 1.890.000 euros, per als anys 
2010 i 2011, respectivament.

D’aquestes es van liquidar 1.440.000 euros correspo-
nents a l’anualitat 2010.

Barcelona, 28 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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legal a Espanya i Diligència detingut estada legal han 
estat substituïts per Diligència situació estada adminis-
trativa.

Durant el primer semestre de l’any s’han computat a la 
ciutat de Barcelona un total de 3.431 diligències de si-
tuació estada administrativa. És dins d’aquest tràmit on 
s’informa si la persona es troba en situació legal o il·legal, 
sense que aquesta informació pugui ser disgregada.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers in·
documentats que han estat presentats per 
a protecció a Barcelona el primer semestre 
del 2011
Tram. 314-08176/09

Resposta del Govern
Reg. 20910 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08176/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de menors estrangers indocumentats que han 
estat presentats per a protecció a Barcelona el primer se-
mestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08176/09.

Durant el primer trimestre de 2011, 148 han estat els me-
nors estrangers indocumentats presentats a la ciutat de 
Barcelona per a protecció. Desglossats per país de pro-
cedència:

Nacionalitat

Afganistan 5
Alemanya 1
Algèria 3
Bielorússia 1
Burkina Faso 2
Camerun 1
Congo 1
Costa d’Ivori 1
Egipte 1
Gàmbia 1
Ghana 48
Guinea Bissau 1
Índia 1
Iran 1
Libèria 1

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estrangers que han estat 
traslladats a Barcelona pel Govern de l’Estat 
el primer semestre del 2011
Tram. 314-08172/09

Resposta del Govern
Reg. 20908 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08172/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estrangers que han estat traslladats a Barcelo-
na pel Govern de l’Estat el primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-08172/09 i 314-08326/09.

La Direcció General de la Policia no disposa d’informa-
ció en relació amb les qüestions plantejades, ja que fan 
referència a competències pròpies del Govern de l’Estat.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estrangers en situació il·
legal a Barcelona que els mossos d’esqua·
dra han portat a les dependències del Cos 
Nacional de Policia el primer semestre del 
2011
Tram. 314-08175/09

Resposta del Govern
Reg. 20909 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08175/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estrangers en situació il·legal a Barcelona que 
els mossos d’esquadra han portat a les dependències del 
Cos Nacional de Policia el primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08175/09.

El sistema informàtic de què disposa la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra ja no pot facilitar aquesta 
dada atès que els tràmits: Diligència detingut estada il-
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nivells d’emissió de diòxid de car·
boni a l’àrea metropolitana de Barcelona el 
primer semestre del 2011
Tram. 314-08197/09

Resposta del Govern
Reg. 20892 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08197/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nivells d’emissió de diòxid de carboni a l’àrea metropoli-
tana de Barcelona el primer semestre del 2011

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:

Remetem al diputat a la resposta donada per a la pregun-
ta escrita amb número de tramitació 314-00379/09.

Barcelona, 6 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments i les sancions fets el 
primer semestre del 2011 a establiments i a 
empreses perquè no retolen en català
Tram. 314-08201/09

Resposta del Govern
Reg. 20756 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08201/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els requeriments i les sancions fets el primer semestre 
del 2011 a establiments i a empreses perquè no retolen 
en català

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:

Nota: Les dades de totes les preguntes són referents a la 
infracció de vulneració dels drets lingüístics, dintre de la 
qual s’inclouen la de no retolar en català.

Nacionalitat

Líbia 1
Mali 1
Marroc 56
Mauritània 1
Nigèria 5
Pakistan 2
Palestina 1
República de Guinea 5
República de Sud-àfrica 2
Romania 4
Senegal 1

Total general 148

Pel que fa a les presentacions de menors estrangers per a 
protecció que s’han realitzat a la ciutat de Barcelona du-
rant el primer trimestre de 2011, 58 han estat a càrrec de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona i 264 a càrrec de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació del tractament terciari en la 
planta depuradora del Besòs per a millorar 
la qualitat de l’aigua
Tram. 314-08193/09

Resposta del Govern
Reg. 20891 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08193/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació del tractament terciari en la planta depuradora 
del Besòs per a millorar la qualitat de l’aigua

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:

Remetem al diputat a la resposta donada per a la pregun-
ta escrita amb número de tramitació 314-00376/09.

Barcelona, 6 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat



18 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 157

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 24

4. Import recaptat

Suma d’import càrrec
Sector agrupat Total

Comerç minorista 3.800
Habitatge, immobiliària 800
Informàtica 1.500
Rehabilitació habitatges 1.600
Serveis diversos 2.000
Serveis financers 2.600
Telefonia 1.000
Transports 500
Venda i rep. automòbils 600
Altres 300

Total general 14.700

5. A data de 31 d’agost hi ha 31 expedients incoats i pen-
dents de resoldre.

6. Hi consten denúncia de particulars en 24 expedients. 
Hi consten denúncia d’entitats en 7 expedients.

7. Evolució sancions imposades:

2007

Comerç minorista 5
Habitatge, immobiliària 14
Mobles 1
Reparació d’habitatges 3
Serveis diversos 3
Serveis financers 11
Telefonia 4
Textil, calçat 4
Transports 2
Venda i reparació d’automòbils 3

Total general 50

2008

Alimentació 1
Comerç minorista 17
Electrodomèstics, SATS 3
Energia, llum, gas 1
Ensenyament, idiomes 2
Habitatge, immobiliària 5
Informàtica 2
Mobles 3
Productors i majoristes 2
Reparació d’habitatges 7
Serveis diversos 7
Serveis financers 5
Telefonia 7
Textil, calçat 8
Transports 5
Venda i reparació d’automòbils 7

Total general 53

1. Requeriments a la ciutat de Barcelona per sector:

Sector agrupat Total

Agencies de viatges 2
Alimentació 34
Comerç minorista 125
Electrodomèstics, SAT 3
Ensenyament, idiomes 6
Grans superfícies 3
Habitatge, immobiliària 19
Hostaleria 3
Informàtica 8
Mobles 9
Productors i majoristes 36
Rehabilitació habitatges 57
Serveis diversos 91
Serveis financers 4
Telefonia 41
Tèxtil, calçat 37
Transports 15
Venda i rep. automòbils 9

Total general 502

2. Número d’expedients resolts amb sanció.

Alimentació 1
Comerç minorista 15
Habitatge, immobiliària 2
Hostaleria 1
Informàtica 2
Productors i majoristes 3
Rehabilitació habitatges 3
Serveis diversos 13
Telefonia 10
Textil, calçat 1
Transports 2

Total general 53

3. Import de les sancions resoltes per sector.

Alimentació 400
Comerç minorista 12.200
Habitatge, immobiliària 1.800
Hostaleria 1.000
Informàtica 1.300
Productors i majoristes 2.300
Rehabilitació habitatges 2.200
Serveis diversos 7.300
Telefonia 8.500
Textil, calçat 1.000
Transports 1.400

Total general 39.400
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a empreses de Bar·
celona el primer semestre del 2011
Tram. 314-08202/09

Resposta del Govern
Reg. 20757 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08202/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a empreses de Barcelona el primer semes-
tre del 2011

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:

1) Ajuts atorgats a empreses a la ciutat de Barcelona el 
primer semestre de 2011.

Societat Anònima Laboral (SAL) 2
Societat Limitada Laboral (SLL) 1

2) Ajuts atorgats a empreses a la ciutat de Barcelona, entre 
els anys 2007 i 2010.
Ens remetem a la resposta donada el 8 de març de 2011 a 
la pregunta 314-00390/09.

3) Operacions creditícies dutes a terme en la línia de fi-
nançament empresarial a la ciutat de Barcelona durant el 
primer semestre de l’any.

Durant el primer semestre de l’any 2011 s’han forma-
litzat un total de 9 préstecs a les línies de finançament 
que ofereix ACC10 i la Direcció General d’Indústria. Un 
d’ells mitjançant la línia de Pols d’Innovació i 8 a la línia 
de préstecs mitjançant entitats financeres a projectes de 
recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i).

4) Evolució del nombre d’operacions creditícies a la ciu-
tat de Barcelona, entre els anys 2007 i 2010.

Ens remetem a la resposta donada el 8 de març de 2011 a 
la pregunta 314-00390/09.

5) El primer semestre de 2011 no s’ha atorgat cap ajut a 
autònoms de la ciutat de Barcelona.

6) Evolució del nombre d’ajuts a autònoms a la ciutat de 
Barcelona entre l’any 2007 i 2010.

Ens remetem a la resposta donada el 8 de març de 2011 a 
la pregunta 314-00390/09.

Conseller d’empresa i Ocupació

Barcelona, 28 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

2009

Assegurances 1
Comerç minorista 16
Electrodomèstics, SATS 2
Ensenyament, idiomes 2
Habitatge, immobiliària 7
Informàtica 1
Mobles 3
Productors i majoristes 2
Reparació d’habitatges 9
Serveis diversos 4
Serveis financers 2
Telefonia 8
Textil, calçat 3
Transports 4
Venda i reparació d’automòbils 3

Total general 67

2010

Agències de viatges 1
Constr. reparació d’habitatges 14
Electrodomèstics, SATS 3
Ensenyament 2
Grans superfícies 9
Informàtica 2
Altres 33
Serveis bancaris 1
Telefonia 16
Textil, calçat 1
Transports 6
Venda domiciliària 1
Venda i reparació d’automòbils 3
Habitatge, immobiliària 4

Total general 98

Fins 30 de juny del 2011

Alimentació 1
Comerç minorista 15
Habitatge, immobiliària 2
Hostaleria 1
Informàtica 2
Productors i majoristes 3
Rehabilitació habitatges 3
Serveis diversos 13
Telefonia 10
Textil, calçat 1
Transports 2

Total general 53

Barcelona, 28 de setembre de 2011
Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Examinada la base de dades de l’Observatori del Tre-
ball, adscrit al Gabinet Tècnic de la Secretaria General 
d’Empresa i Ocupació, i tenint en compte que resten 
exclosos aquells expedients que correspon resoldre a la 
Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, d’acord amb el que estableix l’article 2 
del Reial decret 801/2011, pel qual s’aprova el Reglament 
dels procediments de regulació d’ocupació i d’actuació 
administrativa en matèria de trasllats col·lectius; o al 
Jutjat Mercantil corresponent, en base al que estableix 
l’article 64 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, 
es constaten les següents dades amb referència als expe-
dients de regulació d’ocupació amb afectació al municipi 
de Barcelona:

(Totes aquestes dades s’han obtingut de la base de dades 
de l’Observatori del Treball que es pot consultar al web 
www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball, a tra-
vés de la seva eina de Consulta Interactiva)

Durant l’any 2007:

Nombre total d’expedients autoritzats: 56 expedients, 
que afectaren a 1.280 persones treballadores.

Dels quals van ser:

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients de regulació d’ocupa·
ció presentats a Barcelona del 2007 al pri·
mer semestre del 2011
Tram. 314-08203/09

Resposta del Govern
Reg. 20758 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08203/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients de regulació d’ocupació presentats a Barcelo-
na del 2007 al primer semestre del 2011

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:

Amb acord Sense acord Totals

Expedients Treballadors Expedients Treballadors Expedients Treballadors

Rescissió 35 981 1 16 36 997
Suspensió 16 247 1 31 17 278
Reducció 3 5 0 0 3 5
Totals 54 1.233 2 47 56 1.280

Durant l’any 2008:

Nombre total d’expedients autoritzats: 104 expedients, 
que afectaren a 5.994 persones treballadores.

Dels quals van ser:

Amb acord Sense acord Totals

Expedients Treballadors Expedients Treballadors Expedients Treballadors

Rescissió 70 1.615 3 122 73 1.737
Suspensió 20 4.170 1 3 21 4.173
Reducció 10 84 0 0 10 84

Totals 100 5.869 4 125 104 5.994

Durant l’any 2009:

Nombre total d’expedients autoritzats: 529 expedients, 
que afectaren a 20.740 persones treballadores.

Dels quals van ser:
 

Amb acord Sense acord Totals

Expedients Treballadors Expedients Treballadors Expedients Treballadors

Rescissió 96 2.732 13 871 109 3.603
Suspensió 293 15.851 16 630 309 16.481
Reducció 109 641 2 15 111 656

Totals 498 19.224 31 1.516 529 20.740
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Amb acord Sense acord Totals

Expedients Treballadors Expedients Treballadors Expedients Treballadors

Rescissió 27 568 6 51 33 619
Suspensió 22 267 1 5 23 272
Reducció 139 2.246 3 30 142 2.276

Totals 188 3.081 10 86 198 3.167

Durant l’any 2010:

Nombre total d’expedients autoritzats: 488 expedients, 
que afectaren 9.614 persones treballadores.

Dels quals van ser:

Amb acord Sense acord Totals

Expedients Treballadors Expedients Treballadors Expedients Treballadors

Rescissió 64 2.008 6 81 70 2.089
Suspensió 194 5.069 14 147 208 5.216
Reducció 201 2.220 9 89 210 2.309

Totals 459 9.297 29 317 488 9.614

Durant el primer semestre de l’any 2011:
Nombre total d’expedients autoritzats:

Des de l’1/01/2011 fins el 30/04/2011 (dades de l’Obser-
vatori del Treball): 198 expedients autoritzats, que afec-
taren a 3.167 persones treballadores.

Dels quals van ser:

Des de l’1/05/2011 fins el 30/06/2011 (dades de la Direc-
ció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Tre-
ball i dels Serveis Territorials a Barcelona, ja que l’Ob-
servatori encara no facilita les dades d’aquest període): 
69 expedients autoritzats, que afectaren a 559 persones 
treballadores.
Dels quals van ser:

Amb acord Sense acord Totals

Expedients Treballadors Expedients Treballadors Expedients Treballadors

Rescissió 9 111 0 0 9 111
Suspensió 17 88 2* 7* 19 95
Reducció 40 338 1 15 41 353

Totals 66 537 1+2* 15+7* 69 559

* Aquests expedients i nombre de persones treballadores afectades pertanyen a 2 expedients de regulació d’ocupació de 
suspensió de contractes de treball per força major.

Barcelona, 28 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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amb un import de 793.501,14 euros, repartides de la ma-
nera següent:

Tipus de sancions Total

Sancions 
imposades 
(euros)

Venda amb pèrdua i incom-
pliment dels terminis de 
pagament als proveïdors

36 418.830,14

Venda en rebaixes fora dels 
períodes legals

78 193.400,00

Incompliment de la normativa 
d’horaris comercials

52 99.071,00

Incompliment dels requisits 
de les vendes de saldos 
i liquidacions

6 6.700,00

Negativa a subministrar 
dades a la inspecció

26 75.500,00

Total 198 793.501,14

Barcelona, 28 de setembre de 2011
Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per robato·
ris al Metro de Barcelona, als Ferrocarrils de 
la Generalitat i als tramvies metropolitans el 
primer semestre de 2011
Tram. 314-08206/09

Resposta del Govern
Reg. 20911 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08206/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies per robatoris al Metro de Bar-
celona, als Ferrocarrils de la Generalitat i als tramvies 
metropolitans el primer semestre de 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08206/09.

Durant el primer semestre de 2011, el nombre de denún-
cies per robatoris al Metro de Barcelona, als Ferrocarrils 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients i les sancions aplicats 
a comerços de Barcelona del 2007 al primer 
semestre del 2011
Tram. 314-08204/09

Resposta del Govern
Reg. 20759 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08204/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients i les sancions aplicats a comerços de Barcelo-
na del 2007 al primer semestre del 2011

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:

1. L’ACC únicament incoa expedients d’un tipus: expedi-
ents sancionadors. L’aplicació informàtic no permet sol-
licitar la informació per districtes.

Des de l’any 2007 fins al primer semestre del 2011 s’han 
incoat 1.648 expedients sancionadors a la ciutat de Bar-
celona.

Pel que fa al comerç interior s’han obert 1.023 expedi-
ents sancionadors des del 2007 al primer semestre del 
2011 a la ciutat de Barcelona, repartits de la manera se-
güent:

Expedients oberts Total

Control de la pràctica de vendes amb pèrdua 
i incompliment dels terminis de pagament 
als proveïdors

126

Control de la venda en rebaixes 284
Control dels horaris comercials 110
Control dels requisits de justificació de les 
subvencions atorgades en l’àmbit de comerç

75

Control dels requisits de les vendes de saldos  
i  liquidacions

108

Control del compliment dels requisits generals 
de l’activitat comercial

39

Control del compliment  de la llei 18/2005, 
d’equipaments comercials (*)

220

Irregularitats detectades en altres matèries 
diferents a l’ordenació del comerç

61

Total 1.023

(*) La Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, 
va ser derogada a finals de 2009 pel Decret llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, que va 
suposar l’eliminació dels informes sobre el grau d’implantació de 
les empreses de distribució comercial i, per tant, va comportar la 
desaparició de les tasques de control sobre l’obligació de disposar 
d’aquests informes.

2. L’ACC, des de l’any 2007 fins al primer semestre del 
2011, ha resolt 1.599 sancions per un import de 3.627.685 
euros a la ciutat de Barcelona.

Comerç interior entre l’any 207 i el primer semestre del 
2011, s’han resolt 198 sancions a la ciutat de Barcelona, 
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Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre el nombre d’efectius del Cos de 
Mossos d’Esquadra a Barcelona en data 
del 30 de juny de 2011 i la previsió per als 
propers anys
Tram. 314-08208/09

Resposta del Govern
Reg. 20913 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08208/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Bar-
celona en data del 30 de juny de 2011 i la previsió per als 
propers anys

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08208/09.

El nombre d’efectius destinats a la Regió Policial Metro-
politana Barcelona és de 3.045 (s’inclouen els agents en 
pràctiques de la 24a. promoció, els serveis regionals, se-
guretat ciutadana, Àrea Territorial d’Investigació, Àrea 
de Tedax i Divisió d’Informació).

Actualment, el nombre d’efectius és l’òptim. Així ma-
teix, aquesta dada s’incrementarà amb les noves promo-
cions que s’aniran incorporant de forma proporcional a 
les diferents Àrees Bàsiques Policials de la Regió Polici-
al Metropolitana Barcelona.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres i la posada en funcionament 
de les comissaries dels Mossos d’Esquadra 
dels districtes de Sarrià · Sant Gervasi i de 
Sant Martí, a Barcelona
Tram. 314-08210/09

Resposta del Govern
Reg. 20914 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08210/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres i la posada en funcionament de les comissaries 
dels Mossos d’Esquadra dels districtes de Sarrià - Sant 
Gervasi i de Sant Martí, a Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

de la Generalitat de Catalunya i als Tramvies metropoli-
tans han estat:

Tipus de punt Denúncies per robatori

Estació de ferrocarril / metro 85
Metro 274
*Ferrocarril 16
Tramvia 2

*En el tipus de punt «Ferrocarril» estan inclosos tant els de la Gene-
ralitat com els de Renfe.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’operacions conjuntes en·
tre el Cos de Mossos d’Esquadra, la Guàr·
dia Urbana i el Cos Nacional de Policia a 
Barcelona el primer semestre del 2011
Tram. 314-08207/09

Resposta del Govern
Reg. 20912 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08207/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’operacions conjuntes entre el Cos de Mossos 
d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i el Cos Nacional de Po-
licia a Barcelona el primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08207/09.

Durant el primer trimestre del 2011, el Cos de Mossos 
d’Esquadra ha realitzat amb la Guàrdia Urbana de Bar-
celona un total de 1.058 operacions conjuntes i 3 amb el 
Cos Nacional de Policia.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hores extraordinàries fe·
tes pels agents dels Mossos d’Esquadra a 
Barcelona el primer semestre del 2011 i el 
cost que han comportat
Tram. 314-08212/09

Resposta del Govern
Reg. 20916 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08212/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’hores extraordinàries fetes pels agents dels 
Mossos d’Esquadra a Barcelona el primer semestre del 
2011 i el cost que han comportat

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08212/09.

El nombre total d’hores extres dutes a terme pel Cos de 
Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona durant el 
primer semestre de l’any 2011 ha estat de 22.307 hores, 
amb un cost de 383.901,33 euros.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents laborals en el Cos de 
Mossos d’Esquadra el primer semestre del 
2011, en concret a la regió policial metropo·
litana de Barcelona
Tram. 314-08214/09

Resposta del Govern
Reg. 20917 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08214/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els accidents laborals en el Cos de Mossos d’Esquadra el 
primer semestre del 2011, en concret a la regió policial 
metropolitana 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, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08214/09.

El nombre d’accidents laborals del Cos de Mossos d’Es-
quadra, de gener a maig de 2011, ha estat de 630 amb 

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08210/09.

Els expedients de tramitació de les noves comissaries 
dels Mossos d’Esquadra de Sarrià - Sant Gervasi i de 
Sant Martí queden pendents de la reprogramació d’in-
versions per a aquesta legislatura i, dins el pla d’ac-
tuacions, seran prioritàries quan hi hagi possibilitat 
d’inversió.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per infrac·
cions de l’Ordenança de mesures per a fo·
mentar i garantir la convivència ciutadana a 
l’espai públic interposades per agents dels 
Mossos d’Esquadra a Barcelona el primer 
semestre del 2011
Tram. 314-08211/09

Resposta del Govern
Reg. 20915 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08211/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per infraccions de l’Ordenança de 
mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutada-
na a l’espai públic interposades per agents dels Mossos 
d’Esquadra a Barcelona el primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08211/09.

El nombre total de denúncies presentades pel Cos de 
Mossos d’Esquadra en relació a infraccions de l’Orde-
nança de Mesures per fomentar i garantir la convivència 
ciutadana a l’espai públic de Barcelona durant el primer 
semestre de 2011 ha estat de 103.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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faltes de furt. El nombre de delictes relacionats amb el 
trànsit ha estat 1984.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de resolució pels Mos·
sos d’Esquadra dels delictes produïts a Bar·
celona el primer semestre del 2011
Tram. 314-08217/09

Resposta del Govern
Reg. 20919 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-08217/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge de resolució pels Mossos d’Esquadra dels 
delictes produïts a Barcelona el primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08217/09.

Durant el primer semestre de 2011, el percentatge de 
resolució a la ciutat de Barcelona per part dels Mossos 
d’Esquadra ha estat del 21,63% pels delictes i del 12,24% 
per les faltes.

El percentatge mig de resolució de les faltes per tipologi-
es a la ciutat de Barcelona durant el primer semestre de 
2011 per part dels Mossos d’Esquadra ha estat: 

baixa laboral i de 1.176 sense baixa laboral. A la Regió 
Policial Metropolitana Barcelona, ha estat de 167 amb 
baixa laboral i de 367 sense baixa laboral.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de delictes penals i de fal·
tes que s’han produït a Barcelona el primer 
semestre del 2011
Tram. 314-08216/09

Resposta del Govern
Reg. 20918 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08216/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de delictes penals i de faltes que s’han produït a 
Barcelona el primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08216/09.

Durant el primer trimestre de l’any 2011 el nombre d’in-
fraccions penals a la ciutat de Barcelona, desglossat per 
districtes, han estat:

Infraccions penals a 
RP Metropolitana Barcelona Totals 

ABP Sant Martí 10.581
ABP Ciutat Vella 23.494
ABP Eixample 24.022
ABP Sants - Montjuïc 11.104
ABP Les Corts 4.135
ABP Sarrià - Sant Gervasi 4.639
ABP Gràcia 3.746
ABP Horta - Guinardó 3.741
ABP Nou Barris 4.429
ABP Sant Andreu 4.621
ABP Barcelona* 2.006

Total 96.518

*Categoria on es comptabilitzen els fets de difícil ubicació dintre de les 
diferents ABP de la ciutat de Barcelona.

El nombre de delictes contra el patrimoni ha estat 40.017. 
El nombre de faltes contra el patrimoni ha estat 43.826. 
El nombre de delictes de furt ha estat 16.116 i 36.704 les 
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Tipus fet 
(nivell 0)

Tipus fet 
(nivell 1)

Tipus fet 
(nivell 2)

Fets coneguts 
x fet principal 
per CME

% resolució
coneguts prin·
cipals x CME

Faltes penals Faltes contra les persones Falta d’imprudència amb resultat de mort – –
Falta d’amenaces 748 84,63%
Falta de coaccions 65 83,08%
Falta d’injúries 162 79,01%
Falta de lesions 1.472 84,85%
Falta de lesions per imprudència 17 88,24%
Falta de maltractament d’obra sense lesió 95 88,42%
Falta d’infracció de règim de custòdia 3 100,00%
Falta de vexacions 75 77,33%
Falta d’incompliment d’obligacions familiars 337 97,33%

Faltes contra el patrimoni Falta de furt 32.495 9,24%
Falta de danys 4.935 9,40%
Falta d’estafa (bancària) 996 6,83%
Falta d’estafa (altres) 673 40,71%
Falta de danys (històric, artístic...) 1 0,00%
Falta d’apropiació indeguda 315 93,97%
Falta d’apropiació indeguda de vehicle 4 75,00%
Falta de sostracció-utilització vehicle 
s/intimidació

7 28,57%

Falta de defraudació de fluid elèctric 
i altres

77 29,87%

Falta d’usurpació 4 0,00%
Falta de deslluir bens immobles 32 43,75%
Falta contra la propietat intel·lectual 4 200,00%
Falta contra la propietat industrial 1 500,00%
Falta de deslluïment de béns mobles 
i immobles

80 32,50%

Faltes contra els interessos 
generals

Falta de circulació de moneda o efectes 
falsos

51 56,86%

Falta d’abandonament d’estris o instruments 
perill

13 92,31%

Falta de descurança d’animals ferotges 2 50,00%

Faltes contra l’ordre públic Falta de respecte i consideració agents 
autoritat

213 100,47%

Alterar lleument l’ordre de tribunal, 
espectacles

2 50,00%

Realitzar activitats sense assegurança resp. 
civil

2 250,00%

Utilització d’uniformitat oficial/qualitat prof. 1 100,00%

La columna «Fets coneguts per fet principal» correspon als produïts de gener a juny 2011.
La columna «% Resolució coneguts per fet principal» correspon al total de fets resolts de gener a juny 2011, amb independència que s’hagin 
produït en aquest mateix període o acumulats de períodes anteriors.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Tipus de fet Nombre

Faltes contra les persones 2.974
Faltes contra el patrimoni 39.641
Faltes contra els interessos generals 66
Faltes contra l’ordre públic 218

Total faltes 42.899

Total 85.140

Barcelona, 5 d’octubre de 2011
Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions fermes impo·
sades per excés de velocitat a les rondes de 
Barcelona en data del 30 de juny de 2011
Tram. 314-08219/09

Resposta del Govern
Reg. 20921 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08219/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sancions fermes imposades per excés de 
velocitat a les rondes de Barcelona en data del 30 de juny 
de 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08219/09.

A 30 de juny de 2011, el Servei Català de Trànsit ha im-
posat una sanció ferma (radar Cos de Mossos d’Esqua-
dra) per infraccions d’excés de velocitat a les Rondes de 
Barcelona.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
als Mossos d’Esquadra a Barcelona el pri·
mer semestre del 2011
Tram. 314-08218/09

Resposta del Govern
Reg. 20920 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08218/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies presentades als Mossos d’Esqua-
dra a Barcelona el primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08218/09.

Durant el primer semestre de 2011 el nombre de denún-
cies presentades i cursades davant el Cos de Mossos 
d’Esquadra a la ciutat de Barcelona ha estat:

Tipus de fet Nombre

00. Contra la seguretat viària 183
01. De l’homicidi i les seves formes 27
02. De l’avortament 1
03. De les lesions 786
06. Contra la llibertat 784
07. De les tortures i delictes contra 

la integritat moral 
575

07.bis. Tràfic d’éssers humans 1
08. Contra la llibertat sexual 230
09. De l’omissió del deure de socors 2
10. Contra intimitat, imatge i inv. domicili 123
11. Contra l’honor 2
12. Contra les relacions familiars 167
13. Contra el patrimoni 37.610
14. Hisenda pública i seguretat social 1
15. Contra els drets dels treballadors 5
15. bis. Contra drets treb. estrangers 2
16. Ordenació del territori, patrimoni, 

mediambient
1

17. Contra la seguretat col·lectiva 281
18. De les falsedats 606
19. Delictes contra l’Administració pública 4
20. Delictes contra l’Administració 

de Justícia
320

21. Delictes contra la Constitució 9
22. Delictes contra l’ordre públic 521

Total delictes 42.241
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes d’inversió en infraes·
tructures a Barcelona de GISA en data del 
21 de juny de 2011
Tram. 314-08249/09

Resposta del Govern
Reg. 20951 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08249/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’inversió en infraestructures a Barcelona de 
GISA en data del 21 de juny de 2011

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:

Pel que fa als projectes d’inversió en infraestructures 
previstos a la ciutat de Barcelona, redactats a GISA en 
data 21/06/2011, corresponen al Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat i són els següents:

Direcció General de Carreteres

MB-06024 Millora local. Millora de nus. Accés a Merca-
barna. Carretera B-250a. PK 0+465. Tram: 
Barcelona.

Direcció General del Transport i Mobilitat

TF-03637 Intercanviador de Plaça Espanya. FGC i FMB
TM-04310 Millora de l’accessibilitat i adaptació a la nor-

mativa de l’intercanviador de l’estació de Clot 
(L1 i L2 d’FMB i RENFE)

TM-04311 Millora de l’accessibilitat i adaptació a la nor-
mativa de l’intercanviador de l’estació de Ma-
ragall (L4 i L5 d’FMB)

TM-04312 Millora de l’accessibilitat i adaptació a la nor-
mativa de l’intercanviador de l’estació de Ver-
daguer (L4 i L5 d’FMB)

TM-04404 Programa de millora de l’evacuació de la xar-
xa de Metro de TMB. Segon vestíbul de l’es-
tació de Ciutadella-Vila Olímpica de la línia 4

TM-05510.R Projecte refós (TM-05509.1, TM-05510 i TM-
07270) de l’ampliació de cotxeres i tallers 
d’FMB al Triangle Ferroviari i adaptació a la 
normativa de protecció contra incendis

TM-06299.4 Rehabilitació de la infraestructura de la xarxa 
d’FMB. Tractament i consolidació estructural 
del túnel Verneda-Pep Ventura de l’L2

TF-07367.R Nova cua de maniobres per darrera de l’es-
tació de Plaça Catalunya dels FGC.

TM-03399.1 Perllongament de la línia 2 de l’FMB entre 
Sant Antoni i Parc Logístic (connexió L9). In-
fraestructura, superestructura de via i cate-
nària

TM-06299.7 Accessibilitat per a personal de manteniment 
a 10 pous d’esgotament de la xarxa de l’FMB

TM-06510 Millora de l’evacuació de la xarxa d’FMB. Lí-
nia 3. Fase 1

TM-06511 Millora de l’evacuació de la xarxa d’FMB. Lí-
nia 3. Fase 2

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el balanç de l’aplicació de la limitació 
de la velocitat a vuitanta quilòmetres per ho·
ra als accessos a Barcelona
Tram. 314-08226/09

Resposta del Govern
Reg. 20922 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08226/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
balanç de l’aplicació de la limitació de la velocitat a 80 
km/h als accessos a 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, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08226/09.

L’accidentalitat a la zona 80 i zona de velocitat variable, 
del període d’1 de gener a 30 de març de 2011 (data límit 
de la limitació de la velocitat a 80 km/h), ha estat:

 

Nombre 
d’accidents 

amb 
víctimes

Nombre
de morts

Nombre
de ferits

greus

Nombre
de ferits

lleus

Zona 80 128 2 7 189
Zona veloci-
tat variable

28 1 2 40

Respecte el balanç de congestions, al llarg de l’any 2011, 
entre el 3 de gener i l’1 de març, les congestions enregis-
trades en dies feiners a l’antiga zona 80 han tingut un fac-
tor de retenció «FR» màxim de 10,89 km/h; el mínim ha 
estat de 0,84 km/h i el conjunt de totes les carreteres d’ac-
cés a la ciutat de Barcelona on hi havia vigent la zona 80 
ha suposat una mitjana total de 2,72 km/h. (S’entén per 
FR el producte de la longitud de les congestions en qui-
lòmetres per la seva durada en hores (km/h)).
Pel que fa al nombre de sancions fermes a data 15 de 
juliol de 2011 per infraccions comeses durant l’any 2011 
per infraccions d’excés de velocitat a la zona 1 que fixa 
el Decret 152/2007, és de 17.595, per un import total de 
2.610.623 euros.

Pel que fa al nombre de sancions fermes a data 15 de 
juliol de 2011 per infraccions comeses durant l’any 2011 
per infraccions d’excés de velocitat al municipi de Bar-
celona que fixa el Decret 152/2007, és de 124, per un 
import total de 19.200 euros.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hores extraordinàries fe·
tes pels Mossos d’Esquadra el primer se·
mestre del 2011
Tram. 314-08280/09

Resposta del Govern
Reg. 20923 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08280/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores extraordinàries fetes pels Mossos d’Es-
quadra el primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08280/09.

El nombre total d’hores extraordinàries dutes a terme 
pels Mossos d’Esquadra a Cerdanyola del Vallès de l’1 
de gener a 31 de maig de 2011 ha estat de 174 hores, amb 
un cost de 2.994,54 euros.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de faltes i delictes diversos 
que s’han produït a Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental) el primer semestre del 
2011
Tram. 314-08281/09

Resposta del Govern
Reg. 20924 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08281/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de faltes i delictes diversos que s’han produït a 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el primer se-
mestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08281/09.

En referència al municipi de Cerdanyola del Vallès, el 
nombre de fets penals (delictes i faltes) durant el primer 
semestre de 2011 ha estat de 1.686. El nombre de delictes 

Direcció General del Transport i Mobilitat

TM-06512.2 Millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de 
la L4 dels FMB. Estacions: Alfons X, Joanic, 
Girona, Besos i La Pau

TM-06513 Millora de l’evacuació de la xarxa d’FMB. Lí-
nia 5. Fase 1

TM-04340.A Nou vestíbul estació Poblenou de la línia 4 
de l’FMB

TM-06299.3 Rehabilitació de la infraestructura de la xarxa 
d’FMB. Impermeabilització de l’estació Trini-
tat Vella de l’L1

D’altra banda, pel que fa als projectes en curs per part 
de GISA a la ciutat de Barcelona en aquest exercici 
2011, corresponen al mateix departament, i són els se-
güents: 

Direcció General de Carreteres

MB-03141.1-M1 Execució de les obres de millora local. 
Millora de nus. Enllaços a diferent nivell 
entre la carretera C-17 (PK 1+720) i la car-
retera N-150 (PK 0+000). i entre la carre-
tera C-17 i la carretera BV-1411 entre el 
PK 4+330 i el 5+740 de la C-17.

Direcció General del Transport i Mobilitat

TF-04306.A Execució de les obres de projecte cons-
tructiu d’adaptació a la normativa. Millora 
de l’accessibilitat i remodelació de l’esta-
ció de Gràcia dels FGC.

TM-99500.11 Execució de les obres del projecte del 
perllongament de l’L5 dels FMB. Tram: 
Horta - Vall d’Hebron. Urbanització ex-
terior.

TM-05605.A Execució de les obres del projecte 
d’Adaptació a la normativa i millora de 
l’accessibilitat de l’estació de Virrei Amat 
de la línia 5 de l’FMB.

TM-04335-M2 Execució de les obres del projecte dels 
nous vestíbuls a l’intercanviador de l’Arc 
de Triomf (L1 de l’FMB i RENFE).

TM-04341.R-M2 «Execució de les obres del projecte del 
nou vestíbul estacions Llacuna, Bogatell 
i Selva de Mar L-4 FMB»

TM-04458-M1 Execució de les obres del projecte d’am-
pliació de l’alimentació elèctrica de la lí-
nia 5 de TMB per la posada en servei de 
nous trens.

Barcelona, 27 de setembre de 2011
Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de resolució pels Mos·
sos d’Esquadra dels delictes produïts a Cer·
danyola del Vallès (Vallès Occidental) el pri·
mer semestre del 2011
Tram. 314-08282/09

Resposta del Govern
Reg. 20925 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08282/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge de resolució pels Mossos d’Esquadra dels 
delictes produïts a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental) el primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08282/09.

Durant el primer semestre del 2011, el percentatge de re-
solució per part dels Mossos d’Esquadra a la ciutat de 
Cerdanyola del Vallès ha estat del 36,82% pels delictes i 
del 20,80% per les faltes.

Pel que fa al percentatge mig de resolució per tipologies 
ha estat:

contra el patrimoni ha estat de 708. El nombre de faltes 
contra el patrimoni ha estat de 666. El nombre de delic-
tes i faltes de furt ha estat de 493. El nombre de delictes 
relacionats amb el trànsit ha estat de 75.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Tipus fet (nivell 0) Tipus fet (nivell 1) Tipus fet (nivell 2)
Fets coneguts 

principal x CME

% Resolució 
coneguts

principals CME

Faltes penals Faltes contra les persones Falta d’amenaces 31 87,10%
Falta de coaccions 2 100,00%
Falta d’injúries 9 88,89%
Falta de lesions 37 91,89%
Falta de lesions per imprudència 1 100,00%
Falta de vexacions 4 75,00%
Falta d’incompliment d’obligacions 
familiars

12 83,33%

Faltes contra el patrimoni Falta de furt 252 8,73%
Falta de danys 188 7,45%
Falta d’estafa (bancària) 16 12,50%
Falta d’estafa (altres) 16 62,50%
Falta d’apropiació indeguda 4 100,00%
Falta de deslluïment de béns 
mobles i immobles

8 12,50%

Faltes contra els interessos 
generals

Falta de circulació de moneda 
o efectes falsos

3 66,67%

Faltes contra l’ordre públic Falta de respecte i consideració 
agents autoritat

6 100,00%

Realitzar activitats sense 
assegurança de resp. civil

1 100,00%

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Pel que fa el nombre de detinguts per delictes contra la 
salut pública, ha estat de 6 i per delictes contra el patri-
moni, 102.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
als Mossos d’Esquadra a Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental) el primer semes·
tre del 2011
Tram. 314-08284/09

Resposta del Govern
Reg. 20927 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08284/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies presentades als Mossos d’Esqua-
dra a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el pri-
mer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08284/09.

No es pot diferenciar entre els conceptes de «denúncies 
presentades» i el de «denúncies cursades», ja que, a efec-
tes de còmput, es prenen com a sinònims. Durant el pri-
mer semestre de 2011, a Cerdanyola del Vallès el nombre 
de denúncies presentades davant els Mossos d’Esquadra 
va ser:

Denúncies presentades

Delictes 680
00. Contra la seguretat viària 40
01. De l’homicidi i les seves formes 2
03. De les lesions 29
06. Contra la llibertat 18
07. De les tortures i delictes contra 

l’inte. moral
4

10. Del. contra intimitat, imatge i inv. domicili 2
11. Delictes contra l’honor 1
12. Delictes contra les relacions familiars 4
13. Delictes contra el patrimoni 544
16. Ordenació del territori, patrimoni, 

medi ambient
1

17. Delictes contra la seguretat col·lectiva 4
18. De les falsedats 6
20. Delictes contra l’administració de justícia 14
22. Delictes contra l’ordre públic 11

Faltes penals 590
Faltes contra el patrimoni 484

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts a Cerdanyo·
la del Vallès (Vallès Occidental) pel Cos de 
Mossos d’Esquadra el primer semestre del 
2011
Tram. 314-08283/09

Resposta del Govern
Reg. 20926 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08283/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de detinguts a Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental) pel Cos de Mossos d’Esquadra el primer se-
mestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08283/09.

Durant el primer trimestre del 2011, al municipi de Cer-
danyola del Vallès, el nombre de detinguts ha estat de 
181 per delictes i 1 per faltes penals, dels quals 105 eren 
nacionals i 77 estrangers, 8 menors d’edat i 174 majors 
d’edat. Dels menors d’edat, 3 eren estrangers.

Pel que fa al nombre de detinguts, desglossat per nacio-
nalitats, ha estat:

Detencions

Espanya 105
Itàlia 1
Romania 12
Ucraïna 1
Ghana 1
Guinea Equatorial 1
Marroc 29
Cuba 1
Dominica 1
República Dominicana 8
Argentina 3
Bolívia 2
Colòmbia 5
Equador 2
Paraguai 2
Perú 3
Uruguai 2
Veneçuela 1
Xina 1
Iran 1

Total 182
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’operacions conjuntes en·
tre el Cos de Mossos d’Esquadra, la Guàr·
dia Urbana i el Cos Nacional de Policia a 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) fe·
tes el primer semestre del 2011
Tram. 314-08286/09

Resposta del Govern
Reg. 20929 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08286/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’operacions conjuntes entre el Cos de Mossos 
d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i el Cos Nacional de Po-
licia a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) fetes el 
primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08286/09.

El tractament de qualsevol incidència en la seguretat 
ciutadana a Cerdanyola del Vallès s’afronta de manera 
conjunta entre els dos cossos policials. En aquest sentit, 
per tal de mantenir la coordinació, es realitzen, aproxi-
madament cada quinze dies, reunions a la mesa de coor-
dinació operativa.

Durant els mesos de gener i juny de 2011, la coordinació 
entre el Cos de Mossos d’Esquadra de la Unitat de Se-
guretat Ciutadana de Cerdanyola del Vallès i la Policia 
Local de Cerdanyola del Vallès ha estat:

1. Operatius ordinaris:

– Durant els matins i les tardes es fan patrulles mixtes 
per garantir la seguretat ciutadana a les zones comercials.

– Dispositius de campanya informativa per fomentar la 
col·laboració ciutadana en la prevenció de robatoris.

– Dispositius de seguretat ciutadana a zones d’oci noc-
turn, als accessos i sortides de determinades zones per 
tal de prevenir robatoris a domicilis i dispositius de se-
guretat ciutadana al Mercat Setmanal de Fontetes.

2. Operatius extraordinaris

– Dispositius de seguretat ciutadana en festes i revetlles, 
en celebracions esportives i en dispositius de prevenció 
de robatoris a l’interior de domicilis i de consum i/o 
compravenda de substàncies estupefaents.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Denúncies presentades

Faltes contra els interessos generals 3
Faltes contra les persones 96
Faltes contra l’ordre públic 7

Total general 1.270

Barcelona, 5 d’octubre de 2011
Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estrangers en situació il·
legal detinguts a Cerdanyola del Vallès (Va·
llès Occidental) pel Cos de Mossos d’Es·
quadra el primer semestre del 2011
Tram. 314-08285/09

Resposta del Govern
Reg. 20928 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08285/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estrangers en situació il·legal detinguts a Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental) pel Cos de Mos-
sos d’Esquadra el primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08285/09.

El sistema informàtic de què disposa la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra ja no pot facilitar aquesta 
dada atès que els tràmits: Diligència detingut estada il-
legal a Espanya i Diligència detingut estada legal han estat 
substituïts per Diligència situació estada administrativa.

Durant el primer semestre de l’any 2011 s’han computat 
a la ciutat de Cerdanyola un total de 110 diligències de 
situació estada administrativa. És dins d’aquest tràmit on 
s’informa si la persona es troba en situació legal o il·legal, 
sense que aquesta informació pugui ser disgregada.

Pel que fa a l’evolució dels tràmits de situació estada 
administrativa entre els anys 2007 i primer semestre de 
2011, ha estat:

Any Total tràmits

2007 98
2008 107
2009 117
2010 112
2011 (1r semestre) 110

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Les aportacions econòmiques de la Generalitat de Cata-
lunya per a finançar activitats i equipaments culturals a 
Cerdanyola del Vallès durant l’any 2011 es poden con-
sultar a la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2011, que es va pu-
blicar al DOGC núm. 5931, de 29 de juliol de 2011.

A més, aquesta informació també es pot consultar al web 
del Departament d’Economia i Coneixement, a la pàgina 
que publica l’estat d’execució mensual dels pressupostos 
de la Generalitat.

Barcelona, 3 d’octubre de 2011

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a empreses de Cer·
danyola del Vallès (Vallès Occidental) el pri·
mer semestre del 2011
Tram. 314-08291/09

Resposta del Govern
Reg. 20760 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08291/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts atorgats a empreses de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental) el primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

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

1) Ajuts atorgats a empreses de Cerdanyola del Vallès, 
durant el primer semestre de 2011.

Durant el primer semestre de 2011 no s’ha concedit cap 
ajut a empreses de Cerdanyola del Vallès.

2) Ajuts atorgats a empreses de Cerdanyola del Vallès 
entre els anys 2007 i el 2010.

2007 2008 2009 2010

Societat anònima laboral (SAL) 2 1 - 1
Societat limitada laboral (SLL) 6 1 3 4
Societat cooperativa catalana 
limitada (SCCL)

1 - - -

Empresa comercial 12 4 2 3
Empresa turística - - - 1
Microempresa 20 22 19 19
PIME 23 33 36 25
Gran 6 1 2 2

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del Cos de Mos·
sos d’Esquadra a Cerdanyola del Vallès (Va·
llès Occidental) en data del 30 de juny de 
2011 i la previsió per als propers anys
Tram. 314-08287/09

Resposta del Govern
Reg. 20930 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08287/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental) en data del 30 de 
juny de 2011 i la previsió per als propers anys

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08287/09.

El nombre d’efectius que donen servei al municipi de 
Cerdanyola del Vallès és de 104 (no s’inclouen els agents 
en pràctiques de la 24a promoció).

Així mateix, aquesta dada s’incrementarà amb les noves 
promocions que s’aniran incorporant de forma proporci-
onal a les diferents Àrees Bàsiques Policials.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats i els equipaments cul·
turals finançats per la Generalitat a Cerda·
nyola del Vallès (Vallès Occidental) el primer 
semestre del 2011 i la previsió per al segon 
semestre
Tram. 314-08289/09

Resposta del Govern
Reg. 20838 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08289/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les activitats i els equipaments culturals finançats per la 
Generalitat a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
el primer semestre del 2011 i la previsió per al segon se-
mestre

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez
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El sistema informàtic de què disposa la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra ja no pot facilitar aquesta 
dada atès que els tràmits: Diligència detingut estada il-
legal a Espanya i Diligència detingut estada legal han 
estat substituïts per Diligència situació estada adminis-
trativa.

Durant el primer semestre de l’any s’han computat a la 
ciutat de Cerdanyola del Vallès un total de 110 diligèn-
cies de situació estada administrativa. És dins d’aquest 
tràmit on s’informa si la persona es troba en situació 
legal o il·legal, sense que aquesta informació pugui ser 
disgregada.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients de regulació d’ocupa·
ció presentats a Cerdanyola del Vallès (Va·
llès Occidental) del 2007 al primer semestre 
del 2011
Tram. 314-08301/09

Resposta del Govern
Reg. 20761 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08301/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients de regulació d’ocupació presentats a Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2007 al primer 
semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

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

Examinada la base de dades de l’Observatori del Tre-
ball, adscrit al Gabinet Tècnic de la Secretaria General 
d’Empresa i Ocupació, i tenint en compte que resten 
exclosos aquells expedients que correspon resoldre a la 
Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, d’acord amb el que estableix l’article 2 
del Reial decret 801/2011, pel qual s’aprova el Reglament 
dels procediments de regulació d’ocupació i d’actuació 
administrativa en matèria de trasllats col·lectius; o al 
Jutjat Mercantil corresponent, en base al que estableix 
l’article 64 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, 
es constaten les següents dades amb referència als expe-
dients de regulació d’ocupació amb afectació al municipi 
de Cerdanyola del Vallès:

(Totes aquestes dades s’han obtingut de la base de dades 
de l’Observatori del Treball que es pot consultar al web 
www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball, a tra-
vés de la seva eina de Consulta Interactiva)

3) Operacions creditícies en la línia de finançament em-
presarial a Cerdanyola del Vallès el primer semestre de 
2011.

Al gener de l’any 2011 es va presentar una sol·licitud de 
préstec a la línia Crèdit Innovació, que va obtenir el cer-
tificat d’elegibilitat per part d’ACC10, tot i que, finalment 
no va ser formalitzat.

4) Operacions creditícies en la línia de finançament em-
presarial a Cerdanyola del Vallès, entre els anys 2007 i 
2010.

2007 2008 2009 2010

Societat Anònima laboral (SAL) – – – 3
Autònoms – – – 1
Microempresa – – 1 –
PIME – – 4 –
Gran – – – 1

5) Ajuts atorgats a autònoms de Cerdanyola del Vallès 
durant el primer semestre de 2011.
El primer semestre de 2011 no s’han atorgat ajuts a au-
tònoms.

6) Ajuts atorgats a autònoms de Cerdanyola del Vallès 
entre els anys 2007 i 2010.

2007 2008 2009 2010

Autònoms 22 19 28 43

Barcelona, 28 de setembre de 2011
Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estrangers en situació il·
legal a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi·
dental) que han estat conduïts davant del 
Cos Nacional de Policia el primer semestre 
del 2011
Tram. 314-08300/09

Resposta del Govern
Reg. 20931 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08300/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estrangers en situació il·legal a Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental) que han estat conduïts davant 
del Cos Nacional de Policia el primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08300/09.
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Durant l’any 2007:

Nombre total d’expedients autoritzats: 1 expedient de 
rescissió de contractes amb acord, que afectà a 17 per-
sones treballadores.

Durant l’any 2008:

Nombre total d’expedients autoritzats: 5 expedients de 
rescissió de contractes amb acord, que afectaren a 222 
persones treballadores.

Durant l’any 2009:

Nombre total d’expedients autoritzats: 34 expedients, 
que afectaren a 735 persones treballadores.

Dels quals van ser:
 

Amb acord Sense acord Totals

Expedients Treballadors Expedients Treballadors Expedients Treballadors

Rescissió 4 153 0 0 4 153
Suspensió 24 461 0 0 24 461
Reducció 6 121 0 0 6 121

Totals 34 735 0 0 34 735

Durant l’any 2010:
Nombre total d’expedients autoritzats: 26 expedients, 
que afectaren a 241 persones treballadores.

Dels quals van ser:

Amb acord Sense acord Totals

Expedients Treballadors Expedients Treballadors Expedients Treballadors

Rescissió 2 67 1 16 3 83
Suspensió 16 133 0 0 16 133
Reducció 7 25 0 0 7 25
Totals 25 225 1 16 26 241

Durant el primer semestre de l’any 2011:

Nombre total d’expedients autoritzats:

Des de l’1/01/2011 fins el 30/04/2011 (dades de l’Obser-
vatori del Treball): 13 expedients autoritzats, que afecta-
ren a 123 persones treballadores.

Dels quals van ser:
 

Amb acord Sense acord Totals

Expedients Treballadors Expedients Treballadors Expedients Treballadors

Rescissió 1 10 0 0 1 10

Suspensió 1 3 0 0 1 3
Reducció 11 110 0 0 11 110

Totals 13 123 0 0 13 123
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Tipus d’expedients

Requisits en matèria de preus (venda amb pèrdua) 17
Horaris comercials 1
Vendes en liquidacions 1
Requisits en matèria de subvencions 2
Requisits en l’activitat comercial 1

Total expedients 2007·2011 22

2. L’ACC, des de l’any 2007 fins al primer semestre del 
2011, ha resolt 18 expedients sancionadors per un import 
total de 36.750 euros.

En relació al comerç interior, no s’ha imposat cap sanció, 
atès que no s’ha constatat l’existència d’infracció admi-
nistrativa en matèria de comerç.

Barcelona, 28 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis per a fomentar la forma·
ció i l’ocupació entre els joves de Cerdanyo·
la signats amb l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental) el primer se·
mestre del 2011
Tram. 314-08313/09

Resposta del Govern
Reg. 20763 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08313/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis per a fomentar la formació i l’ocupació entre els 
joves de Cerdanyola signats amb l’Ajuntament de Cerda-

Des de l’1/05/2011 fins el 30/06/2011 (dades de la Direc-
ció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball 
i dels Serveis Territorials a Barcelona, ja que l’Observatori 
encara no facilita les dades d’aquest període): 3 expedi-
ents autoritzats, que afectaren a 48 persones treballadores.

Dels quals van ser:

 

Amb acord Sense acord Totals

Expedients Treballadors Expedients Treballadors Expedients Treballadors

Rescissió 1 6 0 0 1 6
 Suspensió 0 0 0 0 0 0
Reducció 2 42 0 0 2 42

Totals 3 48 0 0 3 48

Barcelona, 28 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients i les sancions aplicats 
a comerços de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental) del 2007 al primer semestre del 
2011
Tram. 314-08302/09

Resposta del Govern
Reg. 20762 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08302/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients i les sancions aplicats a comerços de Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2007 al primer 
semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

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

1. L’ACC únicament incoa expedients d’un tipus: expedi-
ents sancionadors.

Des de l’any 2007 fins al primer semestre del 2011 s’han 
incoat 18 expedients sancionadors a Cerdanyola del Va-
llès.

Pel que fa al comerç interior, des del 2007 fins al primer 
semestre de 2011, s’han obert 22 expedients a comerços 
de Cerdanyola del Vallès. Els tipus d’expedients han es-
tat pels presumptes incompliments següents:
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7. L’evolució ha estat la següent:

2007 0
2008 1 (serveis bancaris)
2009 0
2010 2 (construcció i minorista roba)
2011 0

Nota: Les dades de totes les preguntes són referents a la infracció 
de vulneració dels drets lingüístics, dintre de la qual s’inclou la de no 
retolar en català.

Barcelona, 28 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones estrangeres 
que han estat traslladades pel Govern de 
l’Estat a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi·
dental) el primer semestre de 2011
Tram. 314-08326/09

Resposta del Govern
Reg. 20908 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08172/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del Cos de Mos·
sos d’Esquadra especialitzats en l’atenció a 
les víctimes de la violència de gènere
Tram. 314-08329/09

Resposta del Govern
Reg. 20932 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08329/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra es-
pecialitzats en l’atenció a les víctimes de la violència de 
gènere

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Dolors López Aguilar

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08329/09.

El nombre d’efectius de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra (PG-ME) especialitzats en atenció a 

nyola del Vallès (Vallès Occidental) el primer semestre 
del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

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

Durant el primer semestre de 2011 no s’ha establert cap 
acord ni s’ha signat cap conveni amb l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès en matèria de formació i ocupació 
juvenil.

Barcelona, 28 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de requeriments d’adver·
timent d’una sanció tramesos el primer se·
mestre del 2011 a establiments de Cerda·
nyola del Vallès (Vallès Occidental) perquè 
no tenen retolació en català
Tram. 314-08325/09

Resposta del Govern
Reg. 20764 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08325/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de requeriments d’advertiment d’una sanció 
tramesos el primer semestre del 2011 a establiments de 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) perquè no te-
nen retolació en català

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

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

1. No s’ha enviat cap requeriment durant el primer se-
mestre de 2011.

2. Durant el primer semestre de 2011 no s’ha resolt cap 
expedient.

3. Durant el primer semestre de 2011 no s’ha resolt cap 
expedient.

4. Durant el primer semestre de 2011 no s’ha recaptat 
cap import.

5. No hi ha cap expedient en el tràmit de procediment 
sancionador.

6. No s’han incoat cap expedient com a conseqüència de 
denúncies de cap entitat ni particular.
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L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya prepara 
els agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra (PG-ME) en l’atenció policial davant casos de 
violència de gènere, tant en el Curs de formació bàsica 
de policia com en els cursos de promoció, bé de forma 
concreta o bé de forma transversal al llarg de diferents 
assignatures o mòduls. També es treballa en aquella for-
mació especialitzada i contínua dirigida a aquells àmbits 
de la formació policial que hi tenen relació: cursos d’in-
vestigació, formació dirigida a membres de les oficines 
d’atenció a la víctima o de les oficines d’atenció a la ciu-
tadania, etc.

Concretament, en els darrers tres anys (2008-2010) s’ha 
impartit formació en l’àmbit de la violència de gènere en 
117 cursos, en els quals s’han dedicat 1.232 hores lecti-
ves a aquest àmbit, i s’han format 7.702 membres de la 
PG-ME.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’actuacions, denúncies i 
detencions per violència de gènere en què 
han intervingut els Mossos d’Esquadra del 
2009 al primer semestre del 2011
Tram. 314-08331/09

Resposta del Govern
Reg. 20934 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08331/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actuacions, denúncies i detencions per violèn-
cia de gènere en què han intervingut els Mossos d’Es-
quadra del 2009 al primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Dolors López Aguilar

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08331/09.

Les actuacions de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra (PG-ME) per violència de gènere durant els 
anys 2009, 2010 i el primer semestre del 2011 han estat:

les víctimes de violència de gènere, desglossat per regi-
ons policials, és:

Regió Policial Nombre d’efectius

Divisió Tècnica de Seguretat 
Ciutadana

4

Regió Policial Central 12
Regió Policial Girona 20
Regió Policial Metropolitana Nord 36
Regió Policial Metropolitana Sud 24
Regió Policial Metropolitana 
Barcelona

36

Regió Policial Terres de l’Ebre 7
Regió Policial Camp de Tarragona 17
Regió Policial Ponent 13
Regió Policial Pirineu Occidental 7

Total 176

A més, a totes les comissaries de la PG-ME es realitza 
un servei policial ajustat a cadascuna de les necessitats 
de la ciutadania. En aquest sentit, la PG-ME és especi-
alment sensible amb les víctimes relacionades amb els 
delictes violents, sexuals, de violència masclista, de vi-
olència domèstica, contra menors i tots aquells en què 
estiguin relacionats col·lectius de risc o especialment 
vulnerables.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació dels mossos d’esquadra 
en atenció a les víctimes de la violència de 
gènere que s’imparteix a l’Institut de Segu·
retat Pública de Catalunya, a Mollet del Va·
llès (Vallès Oriental)
Tram. 314-08330/09

Resposta del Govern
Reg. 20933 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08330/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació dels mossos d’esquadra en atenció a les vícti-
mes de la violència de gènere que s’imparteix a l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès 
(Vallès Oriental)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Dolors López Aguilar

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08330/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’actuacions en casos de 
violència contra la gent gran que han fet els 
Mossos d’Esquadra del 2009 al primer se·
mestre del 2011
Tram. 314-08332/09

Resposta del Govern
Reg. 20935 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08332/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’actuacions en casos de violència contra la 
gent gran que han fet els Mossos d’Esquadra del 2009 al 
primer semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Dolors López Aguilar

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08332/09.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-
ME) disposa d’un sistema informàtic que facilita i agilita 
la tasca policial mitjançant la gestió d’informació poli-
cialment rellevant. En aquest cas concret, l’aplicatiu que 
activa i gestiona les actuacions durant el servei no dis-
crimina les actuacions segons l’edat de les persones que 
reben els diferents serveis policials.

Així doncs, la PG - ME no disposa de les dades relatives 
a actuacions policials relacionades amb violència contra 
les persones grans.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la conducta d’un diputat del Parla·
ment que conduïa amb excés de velocitat
Tram. 314-08333/09

Resposta del Govern
Reg. 20936 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08333/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la conducta d’un diputat del Parlament que conduïa amb 
excés de velocitat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

Regió Policial Nombre d’ incidents

2009 2010 2011*

RP Camp de Tarragona 1.007 868 394
RP Central 652 655 335
RP Girona 490 446 322
RP Metropolitana Barcelona 1.936 2.409 1.185
RP Metropolitana Nord 1.708 1.573 878
RP Metropolitana Sud 1.669 1.341 711
RP Pirineu Occidental 102 83 91
RP Ponent 145 171 111
RP Terres de l’Ebre 317 246 89

Total 8.026 7.792 4.116

*Els fets del 2011 corresponen al primer semestre

Pel que fa a les denúncies presentades a Catalunya per 
violència de gènere durant els anys 2009, 2010 i el pri-
mer semestre del 2011, han estat:

Regió Policial
Fets coneguts 

per violència de gènere

2009 2010 2011*

RP Central 1.126 1.052 473
RP Terres de l’Ebre 399 401 189
RP Girona 1.423 1.427 743
RP Metropolitana Barcelona 2.637 2.658 1.281
RP Metropolitana Sud 2.629 2.193 1.149
RP Metropolitana Nord 3.741 3.341 1.775
RP Pirineu Occidental 195 152 82
RP Ponent 704 652 387
RP Camp de Tarragona 1.664 1.516 726

Total 14.518 13.392 6.805

*Els fets del 2011 corresponen al primer semestre

Pel que fa a les detencions per violència de gènere prac-
ticades per la PG-ME durant els anys 2009, 2010 i el pri-
mer semestre del 2011, han estat:

Regió Policial Detencions per fet principal

2009 2010 2011*

RP Central 446 456 200
RP Terres de l’Ebre 298 282 139
RP Girona 701 685 301
RP Metropolitana Barcelona 1.482 1.466 697
RP Metropolitana Sud 1.603 1.271 625
RP Metropolitana Nord 2.173 1.782 858
RP Pirineu Occidental 151 115 53
RP Ponent 414 375 193
RP Camp de Tarragona 1.005 902 360

Total 8.273 7.334 3.426

*Els fets del 2011 corresponen al primer semestre

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la justificació de l’excés de velocitat 
en la conducció donada per un diputat del 
Parlament
Tram. 314-08335/09

Resposta del Govern
Reg. 20938 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08335/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
justificació de l’excés de velocitat en la conducció dona-
da per un diputat del Parlament

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 314-08335/09.

No considerem oportú comentar el contingut de les de-
claracions d’altres persones.

En tot cas, i amb caràcter general, el Govern és manté 
ferm en defensar el compliment dels límits de velocitat 
com a mesura important per a la seguretat viària.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades pel Departa·
ment d’Interior per a assegurar l’entrada al 
Parlament el 15 de juny de 2011 dels dipu·
tats amb problemes de mobilitat
Tram. 314-08336/09

Resposta del Govern
Reg. 20939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08336/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades pel Departament d’Interior per a 
assegurar l’entrada al Parlament el 15 de juny de 2011 
dels diputats amb problemes de mobilitat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries amb números de tramitació 314-
08336/09, 314-08337/09, 314-08338/09 i 314-08340/09.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08333/09.

El Govern manté com a criteri general, en aquest sentit, 
la importància del compliment de totes les normes de 
trànsit, especialment les que posen més en risc la segu-
retat dels usuaris.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manca de pronunciament del pre·
sident de la Generalitat i del conseller d’In·
terior amb relació a la conducta d’un dipu·
tat del Parlament que conduïa amb excés de 
velocitat
Tram. 314-08334/09

Resposta del Govern
Reg. 20937 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08334/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manca de pronunciament del president de la Generalitat 
i del conseller d’Interior amb relació a la conducta d’un 
diputat del Parlament que conduïa amb excés de velocitat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08334/09.

La vigilància, el control i la sanció de les infraccions de 
trànsit és una acció de govern que afecta a tota la po-
blació sense exclusions de cap mena. En aquest mateix 
sentit, tampoc es considera adient fer un tractament di-
ferenciat quan la persona afectada té rellevància pública.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris seguits pel Departament 
d’Interior per a oferir l’ús d’un helicòpter a 
membres del Govern i del Parlament per 
a accedir al parc de la Ciutadella el 15 de 
juny de 2011
Tram. 314-08338/09

Resposta del Govern
Reg. 20939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08336/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la utilització d’un helicòpter 
per a transportar càrrecs públics al parc de 
la Ciutadella el 15 de juny de 2011
Tram. 314-08339/09

Resposta del Govern
Reg. 20940 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08339/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de la utilització d’un helicòpter per a transportar 
càrrecs públics al parc de la Ciutadella el 15 de juny 
de 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-08339/09.

El Departament d’Interior té formalitzat, per a l’any 
2011, un contracte de servei amb l’empresa TAF He-
licòpters, SL segons el qual està inclòs en l’import de 
l’adjudicació qualsevol tipus de servei que compleixi els 
requisits tècnics de l’esmentada adjudicació. En aquest 
sentit, el servei del dia 15 de juny de 2011 no va generar 
cap despesa addicional al valor del contracte.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

El Departament d’Interior va establir, conjuntament amb 
el Parlament de Catalunya, un dispositiu especial per tal 
de garantir l’accés dels diputats del Parlament de Cata-
lunya a les sessions plenàries dels dies 15 i 16 de juny 
de 2011.

Aquest dispositiu contemplava diverses variants i en to-
tes elles es tenia en compte l’especificitat dels diputats 
amb mobilitat reduïda i, de manera consensuada, la Poli-
cia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i la Secretària 
General del Parlament de Catalunya van establir que ac-
cedirien per la porta del parc de la Ciutadella més prope-
ra al carrer Wellington.

El dia 15 de juny, un diputat amb mobilitat reduïda no va 
poder arribar fins a la porta prevista per accedir al recin-
te del Parc de la Ciutadella i va requerir la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra mitjançant els serveis 
del Parlament de Catalunya. Un vehicle logotipat es va 
adreçar fins al lloc on es trobava el diputat i el va tras-
lladar sense incidències al Parlament de Catalunya per 
poder assistir a la sessió.

El dia 16 de juny de 2011, dos diputats van fer ús del 
Pla de Contingència planificat per part del Departa-
ment d’Interior per garantir el lliure accés dels diputats 
al Parlament de Catalunya i aquest dos diputats van ser 
acompanyats fins la porta principal del Parlament de Ca-
talunya.

Per altra banda, en el marc d’aquest dispositiu estava 
prevista la utilització de l’helicòpter de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra per a la realització de 
tasques operatives, tal i com es fa de forma habitual. No 
obstant, i atesa la impossibilitat per accedir fins el parc 
de la Ciutadella de membres del Govern i de diputats del 
Parlament de Catalunya, també es va utilitzar l’helicòp-
ter per al seu trasllat.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manca de mesures preventives del 
Departament d’Interior per a assegurar l’en·
trada al Parlament el 15 de juny de 2011 dels 
diputats amb problemes de mobilitat
Tram. 314-08337/09

Resposta del Govern
Reg. 20939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08336/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supervisió d’una operació policial 
al barri de Sant Roc, de Badalona (Barcelo·
nès), per l’alcalde d’aquest municipi
Tram. 314-08343/09

Resposta del Govern
Reg. 20942 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08343/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supervisió d’una operació policial al barri de Sant Roc, 
de Badalona (Barcelonès), per l’alcalde d’aquest muni-
cipi

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 314-08343/09.

El dia 28 de juny de 2011 es va portar a terme un disposi-
tiu conjunt al Barri de Sant Roc en el qual van participar 
el Cos de Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana de Ba-
dalona, la Policia Local de Sant Adrià de Besòs i el Cos 
Nacional de Policia. Durant el desenvolupament d’aquest 
dispositiu, el senyor Xavier Garcia Albiol, alcalde de Ba-
dalona, va fer acte de presència i es va interessar pels 
resultats del dispositiu.

D’acord amb la Llei 4/2003, d’Ordenació del Sistema de 
Seguretat Pública de Catalunya, els alcaldes són també, 
en l’àmbit local, autoritats superiors en matèria de se-
guretat i els corresponen, entre d’altres funcions, la de 
dirigir la política de seguretat a llur municipi, ordenar i 
dirigir les actuacions de seguretat, exercir el comanda-
ment superior de la policia local, etc.

Per tant, la presència de l’alcalde en un dispositiu de 
seguretat d’aquesta naturalesa no excedeix les funcions 
pròpies atribuïdes per llei, ni vulnera tampoc cap norma-
tiva relativa a la seguretat.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de diputats que el 16 de 
juny de 2011 van accedir al Parlament se·
guint la proposta del Departament d’Interior
Tram. 314-08340/09

Resposta del Govern
Reg. 20939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08336/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els arguments del Govern per a afir·
mar que a Catalunya hi ha un problema de 
kale borroka
Tram. 314-08341/09

Resposta del Govern
Reg. 20941 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08341/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
arguments del Govern per a afirmar que a Catalunya hi 
ha un problema de kale borroka

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 314-08341/09.

El Govern va fer ús del terme «Kale Borroka» pel seu 
significat en català «lluita de carrer» al referir-se als ac-
tes de violència al carrer que es van donar el dia 15 de 
juny.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Així mateix, està a disposició de les parts implicades un 
servei d’assessorament i orientació sobre els continguts 
substantius i procedimentals dels expedients de regula-
ció d’ocupació, però sempre incidint en el caràcter últim 
que han de suposar les mesures extintives en relació amb 
altres mesures de flexibilitat interna possibles que poden 
permetre superar o preveure situacions econòmiques ne-
gatives de les empreses.

Finalment, en data 20 de juliol de 2011, ha tingut entra-
da en els Serveis Territorials a Barcelona del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació la sol·licitud d’autorització 
de l’expedient de regulació d’ocupació per a la extinció 
dels contractes de treball de 155 treballadors de la seva 
plantilla. També s’ha aportat per l’empresa l’acord assolit 
entre les parts, ratificat per l’assemblea de treballadors.

En data 25 de juliol de 2011, l’empresa ha estat autorit-
zada per Resolució del director dels Serveis Territorials 
a Barcelona del Departament d’Empresa i Ocupació per 
a l’extinció dels contractes de treball de 155 treballadors 
dels 197 que conformen la totalitat de la seva plantilla, 
en no haver-se apreciat la concurrència de vicis de con-
sentiment en la subscripció de l’acord assolit entre les 
parts.

A més, en consonància amb allò establert a l’article 51 
de l’Estatut dels Treballadors i l’article 9 del Reial de-
cret 801/2011, de 10 de juny, pel qual s’aprova el Regla-
ment dels procediments de regulació d’ocupació i d’ac-
tuació administrativa en matèria de trasllats col·lectius, 
s’ha requerit que la documentació de l’expedient vingui 
acompanyada d’un pla social on es valori la possibilitat 
d’evitar, reduir o pal·liar els efectes de l’acomiadament 
col·lectiu, amb una proposta de mesures per atenuar-ne 
les conseqüències per als treballadors afectats, així com 
per afavorir la continuïtat i viabilitat del projecte empre-
sarial.

Barcelona, 28 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions per a evitar el tancament 
de l’empresa Iveco, de la Zona Franca, de 
Barcelona
Tram. 314-08345/09

Resposta del Govern
Reg. 20765 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08344/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament de l’empresa Iveco, de 
la Zona Franca, de Barcelona
Tram. 314-08344/09

Resposta del Govern
Reg. 20765 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08344/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el tancament de l’empresa Iveco, de la Zona Franca, de 
Barcelona

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
a les iniciatives amb NT. de la 314-08344/09 a la 314-
08347/09:

Com en tots els casos en què hi ha un risc de cessament 
de l’activitat d’establiments productius ubicats a Catalu-
nya, el Govern ha fet un seguiment de la situació amb 
totes les parts implicades, és a dir, la Direcció, tant de 
la planta de Barcelona com la corporativa, i els agents 
socials.

L’empresa Iveco España, S.L. va ser autoritzada per Re-
solució de la directora dels Serveis Territorials a Barce-
lona del Departament d’Empresa i Ocupació, de 10 de 
juny de 2010, per a la rescissió dels contractes de treball 
de 46 treballadors de la seva plantilla i per a la suspensió 
dels contractes de treball de 207 dels seus treballadors, 
durant tots els dies laborables compresos entre la data 
de la resolució i el 31 de desembre de 2010, i de manera 
rotativa.

Posteriorment, en data 15 de desembre de 2010, mitjan-
çant Resolució de la directora dels Serveis Territorials a 
Barcelona del Departament d’Empresa i Ocupació, es va 
autoritzar l’empresa per a la suspensió dels contractes de 
treball dels 207 treballadors de la seva plantilla, durant 
el període comprés entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de 
març de 2011.

Per últim, mitjançant Resolució de la Secretària Tècni-
ca dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament 
d’Empresa i Ocupació, de data 24 de març de 2011, es va 
autoritzar l’empresa per a la suspensió dels contractes de 
treball de 160 treballadors de la seva plantilla, durant tots 
els dies laborables compresos entre l’1 d’abril i el 30 de 
juny de 2011.

Per intentar garantir el manteniment dels llocs de treball 
d’Iveco España, SL, i de qualsevol altra empresa que es 
trobi en una situació similar, des del Departament d’Em-
presa i Ocupació s’ofereixen serveis de mediació amb 
caràcter preventiu per tal d’introduir mesures de flexi-
bilitat que permetin millorar la posició competitiva de 
les empreses en qüestió, identificant els indicadors de 
les situacions de risc, pactant les mesures preventives 
i intentant evitar les situacions de conflictivitat futura. 
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per fer front a les superacions dels valors límit establerts 
per al diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió 
PM10, així com també les actuacions de curta durada en 
cas de situacions d’episodi de contaminació.

Aquest document actualment està essent sotmès a un 
programa de participació ciutadana a la vegada que es 
treballen els resultats de la participació obtinguda amb 
el grup assessor d’experts que col·laboren amb el Govern 
en el desenvolupament dels objectius a incloure en el pla.

Pel que fa als nivells de diòxid de nitrogen la normativa 
estableix valors límit i valors per a situacions d’alerta, 
que no es van superar en cap dels punts de mesurament 
de la xarxa, situació que comportaria l’activació de me-
sures a curt termini.

Barcelona, 6 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes positius de la presència 
d’actius públics, universitaris i empresarials 
sobre les empreses d’un mateix sector
Tram. 314-08468/09

Resposta del Govern
Reg. 20828 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08468/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes positius de la presència d’actius públics, uni-
versitaris i empresarials sobre les empreses d’un mateix 
sector

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us faig avinent que la for-
mació d’agregacions o clústers d’una determinada te-
màtica, amb la presència d’actius públics, universitats i 
empreses, té efectes positius sobre les empreses, atès que 
contribueix a l’assoliment d’un coneixement especialit-
zat amb una dimensió i fortalesa superior, necessària per 
assumir projectes grans i innovadors i per augmentar les 
possibilitats de projecció internacional.

Barcelona, 3 d’octubre de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions amb els representants 
dels treballadors per a garantir el manteni·
ment dels llocs de treball de l’empresa Ive·
co, de la Zona Franca, de Barcelona
Tram. 314-08346/09

Resposta del Govern
Reg. 20765 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08344/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sortides laborals per a les perso·
nes que poden perdre el lloc de treball amb 
el tancament de l’empresa Iveco, de la Zona 
Franca, de Barcelona
Tram. 314-08347/09

Resposta del Govern
Reg. 20765 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08344/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva actuació davant l’augment de 
la contaminació atmosfèrica a l’àrea metro·
politana de Barcelona
Tram. 314-08364/09

Resposta del Govern
Reg. 20893 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08364/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva actuació davant l’augment de la contaminació at-
mosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver, Dolors Camats i 
Luis

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya dono resposta a la iniciativa 
parlamentària 314-08364/09.

El mes de setembre es va presentar el document base del 
Pla d’Actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a 
l’Àrea de Barcelona 2011-2015 que preveu les actuacions 
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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

Resposta del Govern
Reg. 20766 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08546/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb l’Ajuntament de Barcelona per a potenciar el 
sector de la moda

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

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

El Govern de la Generalitat està treballant conjuntament 
amb l’Ajuntament de Barcelona, per tal de potenciar el 
sector de la moda i seguir una línia única d’actuació, i 
en aquest sentit ha acordat la coincidència de dates en 
les diverses manifestacions del sector, així com portar a 
terme les accions de comunicació i promoció de forma 
mancomunada.

Barcelona, 28 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 20743 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08518/09

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia; Carme Capdevila 
i Palau

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

Sanitat Respon és un servei dinàmic, en funcionament 
les 24 hores del dia, els 365 dies l’any, que s’adapta a les 
necessitats detectades o a aquelles que són previsibles. 
En el cas de l’adaptació del servei a la reordenació de 
l’atenció continuada, s’han posat en marxa els procedi-
ments adients per poder donar resposta a la demanda de 
la manera més adequada. Les dades d’activitat del servei 
Sanitat Respon són monitoritzades per tal de poder apli-
car de forma ràpida les adaptacions que són pertinents en 
cada situació per poder donar un bon servei assistencial.

Barcelona, 30 de setembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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una concentració d’actuacions del sector que permetin 
aconseguir l’objectiu fixat.

Barcelona, 28 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajustos marginals que s’aplicaran 
als empleats públics
Tram. 314-08578/09

Resposta del Govern
Reg. 20788 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08578/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajustos marginals que s’aplicaran als empleats públics

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 314-08578/09, conjuntament amb les número de 
tramitació 314-08579/09 a 314-08581/09.

És en el marc del Decret llei 3/2010, de 29 de maig, me-
sures urgents de contenció de la despesa i en matèria fis-
cal per a la reducció del dèficit públic, que s’emmarquen 
les mesures preses pel Govern pel que fa a les retribuci-
ons dels empleats i empleades públiques,.

Aquest decret llei preveia diverses mesures per tal d’ac-
celerar la reducció del dèficit públic; en concret la modi-
ficació de la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, per 
tal de reduir les despeses del personal al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, incloent-hi 
els alts càrrecs i les despeses de personal de les entitats 
que pertanyen al seu sector públic, inclòs el personal di-
rectiu.

Per altra banda, quan el Govern parla d’ajustos margi-
nals es refereix a aquells que afecten no el model bàsic 
i essencial de l’organització, sinó els aspectes comple-
mentaris sobre els quals es pot incidir en exercici de la 
potestat d’ordenació.

Pel que fa a la negociació de tots aquests aspectes amb 
les organitzacions sindical, el Govern negociarà tot allò 
què preveu la normativa vigent, com ho ha estat fent des 
de l’inici de la legislatura.

Finalment, indicar que el Govern està treballant per tal 
de poder donar compliment a la Moció 27/IX dins dels 
terminis establerts.

Barcelona, 26 de setembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

Resposta del Govern
Reg. 20767 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08547/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de posada en marxa dels acords amb l’Ajunta-
ment de Barcelona per a impulsar el sector de la moda

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

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

Els acords entre el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya i l’Ajuntament de Barcelona, tenen una previsió d’ac-
tuació per els pròxims mesos de setembre - octubre.

Barcelona, 28 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 20768 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08548/09

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

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

Els objectius del Govern de la Generalitat tant pel que 
fa a certàmens, desfilades i nombre d’empreses partici-
pants, és el de situar a Barcelona, com un referent in-
ternacional en el món de la moda, creant dos cops l’any 
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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 les actuacions de la Direc·
ció General de Tributs en matèria d’espec·
tacles mentre n’ha tingut les competències
Tram. 311-00177/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les afirmacions de Josep 
Antoni Duran i Lleida amb relació a la su·
pressió del límit de velocitat a vuitanta qui·
lòmetres per hora
Tram. 311-00450/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les afirmacions de Josep 
Antoni Duran i Lleida amb relació a possi·
bles problemes de comunicació durant els 
primers mesos del Govern
Tram. 311-00451/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre les mesures que s’aplicaran per·
què els empleats públics treballin el mateix 
nombre d’hores per un salari inferior
Tram. 314-08579/09

Resposta del Govern
Reg. 20788 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08578/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de les condicions de 
treball dels empleats públics
Tram. 314-08580/09

Resposta del Govern
Reg. 20788 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08578/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Moció 27/IX del 
Parlament, sobre l’ocupació del personal de 
la funció pública
Tram. 314-08581/09

Resposta del Govern
Reg. 20788 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08578/09.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les declaracions del conse·
ller d’Interior sobre la denegació de permi·
sos per a manifestacions
Tram. 311-00596/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els expedients relatius a es·
pectacles entre el 7 de gener i el 8 de febrer 
de 2011
Tram. 311-00597/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els expedients relatius a es·
pectacles entre el 7 de gener i el 8 de fe·
brer de 2011 signats pels directors de ser·
veis territorials
Tram. 311-00598/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les causes de l’increment 
dels morts en accidents de trànsit el primer 
quadrimestre del 2011
Tram. 311-00573/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els efectes de la supressió 
de les hores extres dels mossos d’esquadra
Tram. 311-00594/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els efectius dels mossos 
d’esquadra destinats a l’operació Setmana 
Santa del 2010 i el 2011 i el nombre d’hores 
que van treballar
Tram. 311-00595/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’experiència professional i 
els mèrits de la subdirectora general opera·
tiva del Cos de Bombers de la Generalitat
Tram. 311-00609/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dissolució pels Mossos 
d’Esquadra dels grups de persones assegu·
des a la calçada
Tram. 311-00633/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures per a poder 
identificar els mossos d’esquadra quan por·
ten protecció antidisturbis
Tram. 311-00634/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures adoptades per 
a protegir els periodistes que informaven 
d’una celebració esportiva des de l’Hotel 
Lloret, de Barcelona, el 3 de maig de 2011
Tram. 311-00604/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’operació dissenyada pel 
Departament d’Interior per a la celebració 
esportiva que va tenir lloc el 3 de maig de 
2011 a la Rambla de Barcelona
Tram. 311-00605/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de la destitució 
del subdirector general operatiu del Cos de 
Bombers de la Generalitat
Tram. 311-00608/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de mossos d’es·
quadra en l’operació policial de la plaça de 
Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 
2011
Tram. 311-00638/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aïllament de mossos d’es·
quadra durant la retirada de l’operació poli·
cial de la plaça de Catalunya de Barcelona 
el dia 27 de maig de 2011
Tram. 311-00639/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de ferits en l’ope·
ració de neteja a la plaça de Catalunya de 
Barcelona i a la plaça de Ricard Vinyes de 
Lleida el 27 de maig de 2011
Tram. 311-00643/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els resultats de l’operació 
policial del 27 de maig de 2011 a la plaça de 
Catalunya de Barcelona i a la plaça de Ri·
card Vinyes de Lleida
Tram. 311-00635/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’hora d’inici de l’operació 
policial del 27 de maig de 2011 a la plaça de 
Catalunya de Barcelona
Tram. 311-00636/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració del desple·
gament dels Mossos d’Esquadra a la plaça 
de Catalunya de Barcelona el 27 de maig de 
2011
Tram. 311-00637/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les signatures recollides per 
mitjà de les xarxes socials per a reclamar la 
dimissió del conseller d’Interior
Tram. 311-00647/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les crítiques del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona i d’Amnistia Inter·
nacional a l’operació policial del 27 de maig 
del 2011
Tram. 311-00650/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les crítiques dels sindicats 
de mossos d’esquadra a l’operació policial 
de Barcelona del 27 de maig de 2011
Tram. 311-00651/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el prestigi del Cos de Mos·
sos d’Esquadra arran de l’operació policial 
del 27 de maig de 2011
Tram. 311-00644/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el prestigi del Cos de Mos·
sos d’Esquadra arran del tractament fet per 
la premsa estrangera sobre l’actuació po·
licial a la plaça de Catalunya de Barcelona 
del 27 de maig de 2011
Tram. 311-00645/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reclamació de la dimissió 
del conseller d’Interior feta a la plaça de Ca·
talunya de Barcelona el 27 de maig de 2011
Tram. 311-00646/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’ús de bales de goma i 
altres projectils en els incidents de la plaça 
de Catalunya de Barcelona el 27 de maig de 
2011
Tram. 311-00655/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’advertiment previ per part 
dels Mossos d’Esquadra de la càrrega po·
licial a la plaça de Catalunya el 27 de maig 
de 2011
Tram. 311-00656/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la decisió del ministre de 
l’Interior de no donar suport públic a l’actu·
ació del Departament d’Interior en els inci·
dents de la plaça de Catalunya de Barcelo·
na del 27 de maig de 2011
Tram. 311-00657/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les crítiques fetes per 
la Guàrdia Urbana de Barcelona al Depar·
tament d’Interior per l’operació policial de 
Barcelona del 27 de maig de 2011
Tram. 311-00652/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les qualificacions fetes pel 
conseller d’Interior sobre la concentració de 
la plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 311-00653/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les crítiques als sindicats fe·
tes pel conseller d’Interior el 27 de maig de 
2011
Tram. 311-00654/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la idoneïtat que el conseller 
d’Interior faci declaracions als mitjans de 
comunicació el Dia de les Esquadres
Tram. 311-00665/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la sortida del conseller 
d’Interior per la porta de darrere del local de 
Valls (Alt Camp) en què es va celebrar el Dia 
de les Esquadres
Tram. 311-00666/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la capacitat del conseller 
d’Interior per a dirigir el Departament d’Inte·
rior en aquest moment d’inestabilitat econò·
mica i social
Tram. 311-00667/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nomenament del Comitè 
d’Ètica de la Policia de Catalunya
Tram. 311-00661/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la necessitat del Codi d’Èti·
ca de la Policia de Catalunya
Tram. 311-00662/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les declaracions del con·
seller d’Interior al mitjans de comunicació 
en la celebració del Dia de les Esquadres a 
Valls (Alt Camp) el 28 de maig de 2011
Tram. 311-00664/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el diàleg, abans del 27 de 
maig de 2011, entre Televisió de Catalunya i 
els representants dels concentrats a la pla·
ça de Catalunya de Barcelona amb relació a 
la instal·lació d’una pantalla gegant per a se·
guir·hi la final de la Lliga de Campions
Tram. 311-00672/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’efectius dels 
Mossos d’Esquadra desplegats a la plaça 
de Catalunya de Barcelona el 27 de maig de 
2011
Tram. 311-00673/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la base legal per a exigir les 
factures dels objectes retirats en l’operació 
policial de la plaça de Catalunya de Barcelo·
na del 27 de maig de 2011 a llurs propietaris
Tram. 311-00674/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la utilització de les xar·
xes socials d’una manera inapropiada per 
part d’algun mosso d’esquadra amb relació 
als concentrats a la plaça de Catalunya de 
Barcelona després dels fets del 27 de maig 
de 2011
Tram. 311-00669/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la manca d’avís als manifes·
tants per part dels Mossos d’Esquadra amb 
relació a la càrrega del matí del 27 de maig 
del 2011 a la plaça de Catalunya de Barce·
lona
Tram. 311-00670/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la manca de mediació amb 
els concentrats a la plaça de Catalunya de 
Barcelona abans de l’inici de l’operació poli·
cial del 27 de maig de 2011
Tram. 311-00671/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.



18 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 157

2.25.10. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANvI O DECAïMENT 61

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les gestions amb Televi·
sió de Catalunya perquè no tornés a emetre 
imatges de les càrregues policials després 
del 27 de maig de 2011
Tram. 311-00678/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la conducta d’un diputat del 
Parlament que conduïa amb excés de velo·
citat
Tram. 311-00681/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la manca de pronunciament 
del president de la Generalitat i del conseller 
d’Interior amb relació a la conducta d’un di·
putat del Parlament que conduïa amb excés 
de velocitat
Tram. 311-00682/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el garantiment de l’ús no 
policial de les dades emmagatzemades als 
ordinadors retirats de la plaça de Catalunya 
de Barcelona el 27 de maig de 2011
Tram. 311-00675/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’inici d’una investigació de 
l’operació policial a la plaça de Catalunya de 
Barcelona del 27 de maig de 2011 per part 
d’un organisme dependent del Consell d’Eu·
ropa i sobre el seu interès per la derogació 
del Codi d’ètica de la Policia de Catalunya
Tram. 311-00676/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el respecte dels protocols 
d’actuació en cas de càrrega en l’operació 
policial a la plaça de Catalunya de Barcelo·
na del 27 de maig de 2011
Tram. 311-00677/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la supervisió d’una operació 
policial al barri de Sant Roc, de Badalona 
(Barcelonès), per l’alcalde d’aquest municipi
Tram. 311-00691/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

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

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

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

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la justificació de l’excés de 
velocitat en la conducció donada per un di·
putat del Parlament
Tram. 311-00683/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els arguments del Govern 
per a afirmar que a Catalunya hi ha un pro·
blema de kale borroka
Tram. 311-00689/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els contactes que va man·
tenir el conseller d’Interior per a analitzar el 
moviment del 15·M
Tram. 311-00690/09

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió que fa el Depar·
tament d’Ensenyament de l’evolució de la 
població escolar a Barberà del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 311-00861/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20872 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 05.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent al Govern 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Quina previsió d’evolució de la població escolar té el 
Departament d’Ensenyament per al municipi de Barberà 
del Vallès?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’acord de construcció de 
la primera fase de l’Escola Marta Mata, de 
Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-00862/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20873 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 05.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent al Govern 

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

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

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

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

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

Retirada
Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

Retirada: Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la comunicació del Departa·
ment d’Ensenyament a l’Ajuntament de Bar·
berà del Vallès (Vallès Occidental) de l’ini·
ci de les obres de construcció de l’Escola 
Marta Mata
Tram. 311-00864/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20875 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 05.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent al Govern 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Ha informat el Departament d’Ensenyament a l’Ajun-
tament de Barberà del Vallès sobre l’inici de les obres de 
construcció de l’escola Marta Mata?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el calendari previst pel 
Departament d’Ensenyament per a la cons·
trucció de l’Escola Marta Mata, de Barberà 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-00865/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20876 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 05.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent al Govern 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Existeix un acord del Govern de la Generalitat per a la 
construcció de la primera fase de l’escola Marta Mata de 
Barberà del Vallès?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment de les exi·
gències del Departament d’Ensenyament en 
l’habilitació dels terrenys per a construir·hi 
l’Escola Marta Mata, de Barberà del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 311-00863/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20874 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 05.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent al Govern 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Considera el Govern que la gestió urbanística per a 
l’habilitació de terrenys per a la construcció de l’esco-
la Marta Mata de Barberà del Vallès, la seva adquisició 
per l’Ajuntament, i la seva cessió al Departament d’En-
senyament, ha estat adequada i realitzada d’acord amb 
les exigències jurídiques i funcionals del Departament 
d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la informació donada a les 
famílies pel Departament d’Ensenyament 
amb relació a les necessitats d’escolaritza·
ció i a la situació de l’Escola Marta Mata, de 
Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-00867/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20878 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 05.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent al Govern 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Ha realitzat el Departament d’Ensenyament alguna 
gestió informativa sobre la situació de les necessitats 
d’escolarització, i la situació de la pròpia escola Marta 
Mata, amb les famílies afectades?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment de les resolu·
cions aprovades per la Comissió d’Ensenya·
ment i Universitats
Tram. 311-00868/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20879 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 05.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent al Govern 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Quin calendari té previst el Departament d’Ensenya-
ment per a l’inici de les obres, la construcció i posada 
en marxa de l’escola Marta Mata de Barberà del Vallès?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la comunicació del De·
partament d’Ensenyament a l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès (Vallès Occidental) i a 
les famílies del calendari de construcció de 
l’Escola Marta Mata
Tram. 311-00866/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20877 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 05.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent al Govern 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Ha informat el Departament d’Ensenyament a l’Ajunta-
ment de Barberà del Vallès i a les famílies sobre el calen-
dari de construcció de l’escola Marta Mata?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les escoles de música d’ini·
ciativa pública municipal
Tram. 311-00870/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 20963 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
quant a l’existència d’escoles de música d’iniciativa pú-
blica municipal?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els ajuts a les escoles de 
música d’iniciativa privada
Tram. 311-00871/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 20964 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
quant a l’eventual ajuda a l’oferta d’escoles de música 
d’iniciativa privada?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

– Creu el Govern que les resolucions aprovades per la co-
missió d’Ensenyament i Universitats són d’obligat com-
pliment pel Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment de la Re·
solució 129/IX, sobre l’inici de les obres de 
la primera fase de la construcció de l’Esco·
la Marta Mata, de Barberà del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 311-00869/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20880 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 05.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent al Govern 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Pensa el Govern donar compliment a la Resolució 129/IX, 
per la qual la comissió d’Ensenyament i Universitats, el 9 de 
juny de 2011, va aprovar l’inici immediat de les obres per 
a la construcció de la primera fase de l’escola infantil i 
primària Marta Mata de Barberà del Vallès?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona Montserrat Capdevila Tatché
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’efecte de les retalla·
des pressupostàries en els conservatoris de 
música
Tram. 311-00874/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 20967 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Com afecta la política de retallades de la Generalitat 
als conservatoris de música?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’abast de l’educació musi·
cal que ha d’oferir el sistema educatiu
Tram. 311-00875/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 20968 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quin és l’abast de l’educació musical que el Govern 
de la Generalitat considera que el sistema d’educació ha 
d’oferir?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el manteniment dels ajuts a 
les escoles de música d’iniciativa pública 
municipal
Tram. 311-00872/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 20965 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Mantindrà el Govern de la Generalitat la seva política 
d’ajudes a les escoles de música d’iniciativa pública mu-
nicipal?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’acord amb els represen·
tants de les administracions municipals per 
a la supervivència de les escoles de música 
d’iniciativa pública municipal
Tram. 311-00873/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 20966 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Ha arribat el Govern de la Generalitat a un acord amb 
els representants de les administracions municipals per 
a la supervivència de les escoles de música d’iniciativa 
pública municipal?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió del nombre de 
places d’escola bressol
Tram. 311-00878/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 20971 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quina és la previsió del Govern de la Generalitat quant 
al nivell desitjable d’oferta de places d’escola bressol a la 
població de Catalunya?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els compromisos amb els 
ajuntaments per a la gestió i el manteniment 
de les escoles bressol
Tram. 311-00879/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 20972 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Pensa el Govern de la Generalitat mantenir els com-
promisos amb els ajuntaments per a la gestió i manteni-
ment de les escoles bressol?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la consideració de l’educa·
ció musical com una disciplina pedagògica 
d’interès general
Tram. 311-00876/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 20969 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Considera el Govern de la Generalitat l’educació mu-
sical com una disciplina pedagògica d’interès general?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment dels objectius 
del Tractat de Lisboa relatius a l’oferta d’es·
coles bressol
Tram. 311-00877/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 20970 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quina opinió té el Govern de la Generalitat sobre el 
compliment dels objectius de Lisboa relacionats amb la 
cobertura de l’oferta d’escoles bressol?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC
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correspon a la Generalitat i el finançament real proposat 
pel present any?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les escoles bressols d’ini·
ciativa pública basades en la col·laboració 
econòmica entre la Generalitat, els ajunta·
ments i les famílies
Tram. 311-00882/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 20975 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Segueix creient el Govern de la Generalitat en les 
escoles bressol, d’iniciativa pública, basades en la col-
laboració econòmica entre la Generalitat, els ajunta-
ments i les famílies a parts iguals?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el concert amb escoles pri·
vades de necessitats relacionades amb les 
escoles bressol
Tram. 311-00883/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 20976 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el finançament de la dife·
rència entre el finançament anual per plaça 
d’escola bressol previst i la quantitat propo·
sada pel Govern el 2011
Tram. 311-00880/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 20973 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– De quina manera considera el Govern de la Generali-
tat que s’ha de finançar el diferencial entre la quantitat 
anual per plaça d’escola bressol, prevista en els convenis 
signats amb els Ajuntaments i a facilitar pel Govern de la 
Generalitat i la quantitat per plaça d’escola bressol, que 
proposa enguany el Govern, als mateixos ajuntaments?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la repercussió en les famíli·
es de la diferència entre el finançament anu·
al de la Generalitat previst i el finançament 
proposat el 2011
Tram. 311-00881/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 20974 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Pensa el Govern de la Generalitat fer repercutir en les 
famílies el diferencial entre el finançament anual que 
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les funcions educativa 
i pedagògica que han de tenir les escoles 
bressol
Tram. 311-00885/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 20978 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quina funció educativa i pedagògica creu el Govern de 
la Generalitat que han de tenir les escoles bressol?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures aplicades als 
presumptes implicats en els fets del 15 de 
juny de 2011 a l’entrada del Parlament
Tram. 311-00886/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20996 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

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 Parlamentari: 

– El Departament d’Interior ha aplicat als presumptes 
implicats en les agressions produïdes davant el Parla-
ment de Catalunya el 15 de juny algun tipus d’acció dife-
rent a les que son habituals i, en cas que la resposta sigui 
afirmativa, per quins motius ho ha fet?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Pensa el Govern de la Generalitat concertar amb esco-
les privades necessitats relacionades amb l’estadi educa-
tiu de les escoles bressol?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mensualitats per esco·
larització en escoles bressol que considera 
assumibles pel conjunt de la població
Tram. 311-00884/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 20977 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.10.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quins preus mensuals considera el Govern de la Gene-
ralitat assumibles pel conjunt de la població en concepte 
d’escolarització en escoles bressol?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC
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sones que s’havien posat a disposició del jutjat de forma 
voluntària?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’entrada d’un grup de mos·
sos antiavalots encaputxats i sense identifi·
car a la Ciutat de la Justícia
Tram. 311-00889/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20999 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

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: 

– Per quin motiu un grup de Mossos antiavalots ha entrat 
encaputxats i sense identificació a la Ciutat de la Justícia 
el dia 6 d’octubre, cap a 2/4 de 3 del migdia?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals es va 
ordenar la identificació de les persones que 
eren al bar de la Ciutat de la Justícia de Bar·
celona el 6 d’octubre de 2011
Tram. 311-00890/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21000 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

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 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment de les ordres 
judicials en les detencions dels presumptes 
implicats en els fets del 15 de juny de 2011 a 
l’entrada del Parlament
Tram. 311-00887/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20997 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

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: 

– En el cas de detencions de presumptes implicats en les 
agressions produïdes davant el Parlament de Catalunya 
el Departament d’Interior ha actuat en tot moment com-
plint ordres judicials?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals es van 
detenir persones que s’havien posat a dis·
posició judicial voluntàriament a la Ciutat de 
la Justícia de Barcelona
Tram. 311-00888/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20998 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

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: 

– Per quin motiu el Departament d’Interior ha ordenat 
detenir el dia 6 d’octubre a la Ciutat de la Justícia a per-
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la demanda d’explicacions 
del jutge de guàrdia de la Ciutat de la Jus·
tícia de Barcelona al cap de l’operació dels 
Mossos d’Esquadra per l’actuació del 6 d’oc·
tubre de 2011
Tram. 311-00892/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21002 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

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: 

– Confirma el Departament d’Interior que el jutge de 
guàrdia de la Ciutat de la Justícia ha sortit el dia 6 d’oc-
tubre a demanar explicacions al cap de l’operatiu dels 
Mossos d’Esquadra per l’actuació que estaven portant a 
terme?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’opinió expressada pel di·
rector del Servei Català de Trànsit sobre la 
nova regulació de velocitat a l’àrea metropo·
litana de Barcelona
Tram. 311-00893/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21011 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

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: 

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: 

– Per quins motius, el dia 6 d’octubre el Departament 
d’Interior ha ordenat la identificació de tothom que es 
trobava al bar de la Ciutat de la Justícia, inclosos jutges, 
advocats, periodistes, funcionaris i usuaris?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals es va 
ordenar la retenció d’un grup de periodistes a 
la Ciutat de la Justícia de Barcelona el 6 d’oc·
tubre de 2011
Tram. 311-00891/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21001 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

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: 

– Per quins motius el Departament d’interior ha ordenat 
que els Mossos d’esquadra retinguessin a un grup de pe-
riodistes, el dia 6 d’octubre, a la Ciutat de la Justícia, i 
amb quina base legal s’ha fet?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els expedients sanciona·
dors registrats del març a l’agost del 2010 a 
l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de 
Barcelona
Tram. 311-00895/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21013 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

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: 

– Quantes multes o expedient sancionadors es varen re-
gistrar en xifres absolutes en el període març-agost de 
2010 en la antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de Bar-
celona?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els expedients sancionadors 
del març a l’agost del 2011 a l’antiga zona 80 
de l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 311-00896/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21014 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

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: 

– Quantes multes o expedients sancionadors s’han re-
gistrat en xifres absolutes en el període març-agost de 

– Comparteix el Govern la opinió expressada pel Direc-
tor del Servei Català de Trànsit valorant que «els ciuta-
dans s’ha adaptat molt bé» a la nova regulació de la velo-
citat a l’àrea metropolitana de Barcelona, tenint present 
que el número d’expedients sancionadors ha augmentat 
un 45 per cent en relació al període març-agost del 2010?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la valoració positiva del di·
rector del Servei Català de Trànsit sobre la 
nova regulació de la velocitat a l’àrea metro·
politana de Barcelona
Tram. 311-00894/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21012 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Comparteix el Govern la opinió expressada pel Direc-
tor del Servei Català de Trànsit valorant positivament la 
implantació de la nova regulació de la velocitat a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, tenint present que el nume-
ro de víctimes mortals ha passat de dues en el període 
marc-agost de 2010 a tres víctimes mortals en el perío-
de març-agost d’aquest any?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’import de la recapta·
ció dels expedients sancionadors del març 
a l’agost del 2011 a l’antiga zona 80 de l’àrea 
metropolitana de Barcelona
Tram. 311-00898/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21016 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

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: 

– Quina xifra en euros han representat el total de multes 
o expedients sancionadors registrats en el període març-
agost de 2011 en l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reimplantació de la limita·
ció de la velocitat a vuitanta quilòmetres per 
hora a l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 311-00899/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21017 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Com valora el Govern el fet que en sis mesos s’hagi 
hagut de tornar a implantar dues vegades la limitació 
a 80 km per hora a l’àrea metropolitana de Barcelona, 

2011 en l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de Bar-
celona?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’import de la recapta·
ció dels expedients sancionadors del març 
a l’agost del 2010 a l’antiga zona 80 de l’àrea 
metropolitana de Barcelona
Tram. 311-00897/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21015 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

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: 

– Quina xifra en euros varen representar el total de mul-
tes o expedients sancionadors registrats en el període 
març-agost de 2010 en l’antiga zona 80 de l’àrea metro-
politana de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acreditació de la situació financera 
de l’Institut Català de Salut
Tram. 314-11557/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 20597 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Pensa presentar l’ICS alguna document acreditatiu so-
bre la situació financera actual que justifiqui el paquet de 
mesures econòmic-laborals dels treballadors i treballa-
dores de l’ICS que s’estan anunciant durant aquest inici 
de tardor?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre l’assistència del secretari gene·
ral de la Presidència a la reunió del Govern 
del 2 d’agost de 2011
Tram. 314-11558/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20603 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 2 d’agost de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

a causa de la contaminació de l’aire, sense disposar en 
algunes zones de la senyalització necessària per evitar 
confusions dels conductors?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la velocitat mitjana dels ve·
hicles a l’antiga zona 80 de l’àrea metropoli·
tana de Barcelona
Tram. 311-00900/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21018 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.10.2011

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: 

– Quina ha estat, segons el Govern, la velocitat mitja-
na dels vehicles que han circulat per l’antiga zona 80 a 
l’àrea metropolitana de Barcelona durant els dies del 
mes d’octubre en que s’ha hagut de reimplantar la limita-
ció de velocitat a 80 km per hora?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre l’assistència del secretari gene·
ral de la Presidència a la reunió del Govern 
del 6 de setembre de 2011
Tram. 314-11560/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20605 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 6 de setembre de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– qui va autoritzar la seva assistència?

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre l’assistència del secretari gene·
ral de la Presidència a la reunió del Govern 
del 13 de setembre de 2011
Tram. 314-11561/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20606 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 13 de setembre de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– qui va autoritzar la seva assistència?

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 
30 d’agost de 2011
Tram. 314-11559/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20604 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 30 d’agost de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– qui va autoritzar la seva assistència?

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions que es recullen al Pla di·
rector del monestir de Santa Maria de Poblet
Tram. 314-11563/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20633 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions es recullen al Pla Director del Mo-
nestir de Santa Maria de Poblet?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de les actuacions 
que preveu el Pla director del monestir de 
Santa Maria de Poblet
Tram. 314-11564/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20634 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el grau d’execució de les actuacions contem-
plades al Pla Director del Monestir de Santa Maria de 
Poblet?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

– qui va autoritzar la seva assistència?

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre l’assistència del secretari gene·
ral de la Presidència a la reunió del Govern 
del 20 de setembre de 2011
Tram. 314-11562/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20607 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 20 de setembre de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– qui va autoritzar la seva assistència?

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC
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per altres administracions diferents al Govern de la Ge-
neralitat?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions que preveu el Pla di·
rector del monestir de Santa Maria de Po·
blet assumides per institucions privades
Tram. 314-11567/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20637 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quines actuacions contemplades al Pla Director del 
Monestir de Santa Maria de Poblet han estat assumides 
per institucions de caràcter privat?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions que preveu el Pla di·
rector del Monestir de Santa Maria de Po·
blet patrocinades per empreses o instituci·
ons privades
Tram. 314-11568/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20638 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assumpció de les actuacions que 
preveu el Pla director del monestir de Santa 
Maria de Poblet
Tram. 314-11565/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20635 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quines actuacions contemplades al Pla Director del 
Monestir de Santa Maria de Poblet han estat assumides 
pel Govern per tal de ser dutes a terme?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions que preveu el Pla di·
rector del monestir de Santa Maria de Po·
blet assumides per altres administracions
Tram. 314-11566/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20636 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quines actuacions contemplades al Pla Director del 
Monestir de Santa Maria de Poblet han estat assumides 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions que preveu el Pla di·
rector del monestir de Santa Maria de Po·
blet anul·lades de l’1 de gener de 2011 ençà
Tram. 314-11570/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20640 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quines actuacions contemplades al Pla Director del 
Monestir de Santa Maria de Poblet han estat anul·lades 
d’ençà de l’1 de gener de 2011?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el vincle entre el Pla director del mo·
nestir de Santa Maria de Poblet i els objec·
tius de la Junta Rectora del Paratge Natural 
d’Interès Nacional de Poblet
Tram. 314-11571/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20641 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quin vincle s’estableix entre el Pla Director del Mo-
nestir de Santa Maria de Poblet i els objectius generals 

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: 

– Quines actuacions contemplades al Pla Director del 
Monestir de Santa Maria de Poblet han estat objecte de 
patrocini per part d’empreses o institucions privades?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions que preveu el Pla di·
rector del monestir de Santa Maria de Po·
blet que es preveu que siguin patrocinades 
per empreses o institucions privades
Tram. 314-11569/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20639 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quines actuacions contemplades al Pla Director del 
Monestir de Santa Maria de Poblet es preveu que siguin 
objecte de patrocini per part d’empreses o institucions 
privades?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin coneixement té el Govern de la Generalitat de 
l’activitat habitual de la Fundació Correa Veglison?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació del president de la 
Fundació Correa Veglison en les reunions 
del Patronat del Reial Monestir de Poblet
Tram. 314-11574/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20644 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– El President de la Fundació Correa Veglison participa 
regularment a les reunions del Patronat del Monestir de 
Santa Maria de Poblet?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

i estratègics establerts per la Junta Rectora del Paratge 
Natural d’Interès Nacional de Poblet?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la raó per la qual el president de la 
Fundació Correa Veglison és vocal del Pa·
tronat del Reial Monestir de Poblet
Tram. 314-11572/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20642 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Per quina raó el President de la Fundació Correa Ve-
glison és vocal del Patronat del Monestir de Santa Maria 
de Poblet?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement de l’activitat de la 
Fundació Correa Veglison
Tram. 314-11573/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20643 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 
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com a vocal del Patronat del Monestir de Santa Maria 
de Poblet?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incorporació d’un representant de 
la regió autònoma de Sardenya com a vocal 
del Patronat del Reial Monestir de Poblet
Tram. 314-11577/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20647 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– El Govern considera oportuna la incorporació d’un re-
presentant de la Regió Autònoma de Sardenya com a vo-
cal del Patronat del Monestir de Santa Maria de Poblet?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la connexió amb transport públic en·
tre l’estació de ferrocarril de Vimbodí (Con·
ca de Barberà) i el monestir de Santa Maria 
de Poblet
Tram. 314-11578/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20648 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords adoptats pel Patronat del 
Reial Monestir de Poblet
Tram. 314-11575/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20645 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quins acords ha pres el Patronat del Monestir de Santa 
Maria de Poblet d’ençà de la constitució de l’actual Go-
vern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incorporació d’un representant del 
Consell General dels Pirineus Orientals com 
a vocal del Patronat del Reial Monestir de 
Poblet
Tram. 314-11576/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20646 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– El Govern considera oportuna la incorporació d’un re-
presentant del Consell General dels Pirineus Orientals 



18 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 157

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a promoure l’accés 
amb transport públic al monestir de Santa 
Maria de Poblet
Tram. 314-11580/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20650 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions porta a terme el Govern per a pro-
moure l’accés en transport públic al Monestir de Santa 
Maria de Poblet?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la connexió amb transport públic en·
tre el monestir de Santa Maria de Poblet i el 
de Santa Maria de Vallbona
Tram. 314-11582/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20652 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Té previst el Govern adoptar alguna mesura que faci-
liti la connexió en transport públic entre el Monestir de 
Santa Maria de Poblet i el de Vallbona de les Monges?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

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: 

– Quines actuacions porta a terme el Govern per a fa-
cilitar la connexió en transport públic entre l’estació de 
ferrocarril de Vimbodí i el Monestir de Santa Maria de 
Poblet?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la connexió amb transport públic en·
tre l’estació de ferrocarril de l’Espluga de 
Francolí (Conca de Barberà) i el monestir de 
Santa Maria de Poblet
Tram. 314-11579/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20649 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quines actuacions porta a terme el Govern per a facili-
tar la connexió en transport públic entre l’estació de fer-
rocarril de l’Espluga de Francolí i el Monestir de Santa 
Maria de Poblet?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sinistralitat viària al terme munici·
pal de Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11585/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20655 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern considera òptim el nivell de sinistralitat vi-
ària que es dóna al terme municipal de Garcia (Ribera 
d’Ebre)?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per a reduir la 
sinistralitat viària al terme municipal de Gar·
cia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11586/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20656 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines mesures concretes ha pres el Govern per tal de 
reduir el nivell de sinistralitat viària que es dóna al terme 
municipal de Garcia (Ribera d’Ebre)?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la connexió amb transport públic en·
tre el monestir de Santa Maria de Poblet i el 
de Santes Creus
Tram. 314-11583/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20653 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Té previst el Govern adoptar alguna mesura que faciliti 
la connexió en transport públic entre el Monestir de San-
ta Maria de Poblet i el de Santes Creus?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la connexió amb transport públic en·
tre el monestir de Santes Creus i el de Santa 
Maria de Vallbona
Tram. 314-11584/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20654 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Té previst el Govern adoptar alguna mesura que faciliti 
la connexió en transport públic entre el Monestir de San-
tes Creus i el de Vallbona de les Monges?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre els mitjans que el Departament 
d’Educació posa a disposició dels alumnes 
amb necessitats educatives especials de 
l’Escola El Verger, de Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11589/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20659 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quins són els mitjans que el Departament d’Educa-
ció posa a disposició dels infants del CEIP El Verger, 
de Garcia (Ribera d’Ebre), amb necessitats educatives 
especials?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions que l’Associació Nuclear 
Ascó Vandellòs ha subvencionat a Garcia 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11590/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20660 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quin coneixement té el Govern d’accions desenvolu-
pades al terme municipal de Garcia (Ribera d’Ebre) que 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a reduir la 
sinistralitat viària al terme municipal de Gar·
cia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11587/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20657 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines mesures concretes té previstes el Govern per 
tal de reduir el nivell de sinistralitat viària que es dóna al 
terme municipal de Garcia (Ribera d’Ebre)?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes amb necessitats 
educatives especials de l’Escola El Verger, 
de Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11588/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20658 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’infants del CEIP El Verger, de 
Garcia (Ribera d’Ebre), amb necessitats educatives es-
pecials?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quines actuacions desenvolupades al terme municipal 
de Garcia s’han vist beneficiades pel Programa de Des-
envolupament Rural (Període 2007-2013)?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de foment dels allotja·
ments de turisme rural a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11593/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20663 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quines mesures porta a terme el Govern per tal de fo-
mentar l’establiment d’allotjaments de turisme rural a la 
comarca de la Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

hagin rebut suport financer per part de l’Associació Nu-
clear Ascó Vandellòs (ANAV)?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació d’un representant de 
l’Associació Nuclear Ascó Vandellòs com a 
vocal del Patronat del Castell de Miravet
Tram. 314-11591/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20661 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Per quina raó un representant de l’Associació Nuclear 
Ascó Vandellòs és present com a vocal al Patronat del 
Castell de Miravet?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions que s’han beneficiat 
del Programa de desenvolupament rural a 
Garcia (Ribera d’Ebre) en el període 2007·
2013
Tram. 314-11592/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20662 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’actuacions per a diver·
sificar els sectors productius de la Ribera 
d’Ebre
Tram. 314-11596/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20666 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quines actuacions té previst portar a terme el Govern 
per tal de diversificar els sectors productius de la comar-
ca de la Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat de l’oferta d’agrotu·
risme a la Ribera d’Ebre amb la pervivència 
de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II
Tram. 314-11597/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20667 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– El Govern considera compatible el desenvolupament 
d’una oferta d’agroturisme a la comarca de la Ribera 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a fomentar 
els allotjaments de turisme rural a la Ribera 
d’Ebre
Tram. 314-11594/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20664 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines mesures té previst portar a terme el Govern per 
tal de fomentar l’establiment d’allotjaments de turisme 
rural a la comarca de la Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a diversificar els 
sectors productius de la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11595/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20665 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions porta a terme el Govern per tal de 
diversificar els sectors productius de la comarca de la Ri-
bera d’Ebre?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat del desenvolupament 
i la promoció de la producció agrícola inte·
grada a la Ribera d’Ebre amb la pervivència 
de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II
Tram. 314-11599/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20669 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– El Govern considera compatible el desenvolupament i 
promoció de la producció agrícola integrada a la Ribera 
d’Ebre amb la pervivència de les centrals nuclears Ascó 
I i Ascó II?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat del desenvolupament 
i la promoció de la producció agrícola inte·
grada a la Ribera d’Ebre amb la instal·lació 
d’un magatzem temporal centralitzat de re·
sidus nuclears a Ascó
Tram. 314-11600/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20670 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

d’Ebre amb la pervivència de les centrals nuclears Ascó 
I i Ascó II?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat de l’oferta d’agrotu·
risme a la Ribera d’Ebre amb la instal·lació 
d’un magatzem temporal centralitzat de re·
sidus nuclears a Ascó
Tram. 314-11598/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20668 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– El Govern considera compatible el desenvolupament 
d’una oferta d’agroturisme a la comarca de la Ribera 
d’Ebre amb la instal·lació d’un magatzem temporal cen-
tralitzat de residus nuclears a Ascó?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat del desenvolupament 
i la promoció de la producció agrícola eco·
lògica a la Ribera d’Ebre amb la instal·lació 
d’un magatzem temporal centralitzat de re·
sidus nuclears a Ascó
Tram. 314-11602/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20672 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– El Govern considera compatible el desenvolupament i 
promoció de la producció agrícola ecològica a la Ribera 
d’Ebre amb la instal·lació d’un magatzem temporal cen-
tralitzat de residus nuclears a Ascó?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a millorar l’oferta 
de serveis de transport públic per carretera 
a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11603/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– El Govern considera compatible el desenvolupament i 
promoció de la producció agrícola integrada a la Ribera 
d’Ebre amb la instal·lació d’un magatzem temporal cen-
tralitzat de residus nuclears a Ascó?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat del desenvolupament 
i la promoció de la producció agrícola eco·
lògica a la Ribera d’Ebre amb la pervivència 
de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II
Tram. 314-11601/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20671 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– El Govern considera compatible el desenvolupament 
i promoció de la producció agrícola ecològica a la Ri-
bera d’Ebre amb la pervivència de les centrals nuclears 
Ascó I i Ascó II?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quines actuacions porta a terme el Govern al terme 
municipal de Mora la Nova en matèria de transports pú-
blics per carretera?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’actuacions en matèria 
de transports públics per carretera al terme 
municipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11606/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20676 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quines actuacions té previst el Govern portar a terme 
al terme municipal de Mora la Nova en matèria de trans-
ports públics per carretera?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

– Quines actuacions porta a terme el Govern per a millo-
rar l’oferta de serveis de transport públic per carretera a 
la Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’actuacions per a millorar 
l’oferta de serveis de transport públic per 
carretera a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11604/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20674 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quines actuacions té previst desenvolupar el Govern 
per a millorar l’oferta de serveis de transport públic per 
carretera a la Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions en matèria de trans·
ports públics per carretera al terme munici·
pal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11605/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20675 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme per a mi·
llorar la connectivitat de la xarxa de trans·
port públic per carretera amb el transport 
ferroviari de passatgers al terme municipal 
de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11609/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20679 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quines actuacions porta a terme el Govern al terme 
municipal de Mora la Nova per tal d’assolir una òptima 
connectivitat entre la xarxa de transport públic per car-
retera i la de transport ferroviari de passatgers?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a millorar 
la connectivitat de la xarxa de transport pú·
blic per carretera amb el transport ferroviari 
de passatgers al terme municipal de Móra la 
Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11610/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20680 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions en matèria de trans·
port ferroviari de passatgers al terme muni·
cipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11607/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20677 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions porta a terme el Govern al terme 
municipal de Mora la Nova en matèria de transport fer-
roviari de passatgers?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions en matèria de trans·
port ferroviari de passatgers al terme muni·
cipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11608/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20678 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions té previst el Govern portar a terme 
al terme municipal de Mora la Nova en matèria de trans-
port ferroviari de passatgers?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els destinataris de les subvencions 
atorgades per a obres de restauració i con·
servació d’immobles de valor cultural a la 
Ribera d’Ebre del 2010 ençà
Tram. 314-11612/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20682 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Qui són els destinataris de les subvencions per a l’exe-
cució d’obres de restauració i conservació d’immobles 
de notable valor cultural, corresponents al bienni 2010-
2011 que han estat concedides a la comarca de la Ribera 
d’Ebre?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les subvencions atorga·
des per a obres de restauració i conserva·
ció d’immobles de valor cultural a la Ribera 
d’Ebre del 2010 ençà
Tram. 314-11613/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20683 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quines actuacions té previst el Govern portar a terme 
al terme municipal de Mora la Nova per tal d’assolir una 
òptima connectivitat entre la xarxa de transport públic 
per carretera i la de transport ferroviari de passatgers?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre les subvencions atorgades per a 
obres de restauració i conservació d’immo·
bles de valor cultural a la Ribera d’Ebre del 
2010 ençà
Tram. 314-11611/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20681 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quantes subvencions per a l’execució d’obres de res-
tauració i conservació d’immobles de notable valor cul-
tural, corresponents al bienni 2010-2011 han estat con-
cedides a la comarca de la Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre les sol·licituds per a la instal·lació 
d’embarcadors públics pendents de resolu·
ció a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11615/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20685 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quantes sol·licituds per a la instal·lació d’embarcadors 
per a la navegació d’ús públic corresponents a la comar-
ca de la Ribera d’Ebre estan pendents de resolució?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds per a la instal·
lació d’embarcadors públics a la Ribera 
d’Ebre resoltes favorablement de l’1 de ge·
ner de 2011 ençà
Tram. 314-11616/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20686 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quantes sol·licituds per a la instal·lació d’embarcadors 
per a la navegació d’ús públic corresponents a la comar-

– Quin import tenen cadascuna de les subvencions per 
a l’execució d’obres de restauració i conservació d’im-
mobles de notable valor cultural, corresponents al bienni 
2010-2011 que han estat concedides a la comarca de la 
Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre les sol·licituds per a la instal·lació 
d’embarcadors públics a la Ribera d’Ebre 
presentades el 2011
Tram. 314-11614/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20684 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quantes sol·licituds per a la instal·lació d’embarcadors 
per a la navegació d’ús públic corresponents a la comar-
ca de la Ribera d’Ebre s’han presentat en el transcurs de 
l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Segons informacions del propi Departament d’Interior 
dels 775 nous agents de la Policia de la Generalitat-Mos-
sos d’Esquadra, corresponents a la 24a. promoció, 103 
s’han incorporat a la Regió Policial de Girona.

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

– Quants dels 103 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial de Girona 
s’ha incorporat a l’Àrea Bàsica Policial del Gironès-Pla 
de l’Estany?

– Quants dels 103 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial de Girona 
s’ha incorporat a l’Àrea Bàsica Policial del Ripollès?

– Quants dels 103 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial de Girona 
s’ha incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de la Selva in-
terior?

– Quants dels 103 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial de Girona 
s’ha incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de la Selva li-
toral?

– Quants dels 103 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial de Girona 
s’ha incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de la Garrotxa?

– Quants dels 103 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial de Girona 
s’ha incorporat a l’Àrea Bàsica Policial del Baix Empor-
dà-La Bisbal?

– Quants dels 103 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial de Girona s’ha 
incorporat a l’Àrea Bàsica Policial del Baix Empordà-
Sant Feliu?

– Quants dels 103 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial de Girona 
s’ha incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de l’Alt Empordà-
Figueres?

– Quants dels 103 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial de Girona 
s’ha incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de l’Alt Empordà-
Roses?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

ca de la Ribera d’Ebre han estat resoltes favorablement 
d’ençà de l’1 de gener de 2011?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement que l’Agència Catala·
na de l’Aigua té de l’estat dels embarcadors 
públics a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11617/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20687 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quin coneixement té l’Agència Catalana de l’Aigua de 
l’estat de cadascun dels embarcadors per a la navegació 
d’ús públic existents a la comarca de la Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents de la vint·i·qua·
trena promoció dels Mossos d’Esquadra 
destinats a la regió policial de Girona que 
s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
Tram. 314-11618/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20688 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents de la vint·i·qua·
trena promoció dels Mossos d’Esquadra 
destinats a la regió policial de Ponent que 
s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
Tram. 314-11620/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20690 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants dels 46 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial de Ponent s’han 
incorporat a l’Àrea Bàsica Policial del Segrià - Garrigues - 
Pla d’Urgell?

– Quants dels 46 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial de Ponent s’han 
incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de la Segarra-Urgell?

– Quants dels 46 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial de Ponent s’han 
incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de la Noguera?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents de la vint·i·qua·
trena promoció dels Mossos d’Esquadra 
destinats a la regió policial del Pirineu Occi·
dental que s’han incorporat a cada àrea bà·
sica policial
Tram. 314-11621/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20691 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre el nombre d’agents de la vint·i·
quatrena promoció dels Mossos d’Esqua·
dra destinats a la regió policial Central que 
s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
Tram. 314-11619/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20689 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants dels 20 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial Central s’han in-
corporat a l’Àrea Bàsica Policial del Bages?

– Quants dels 20 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial Central s’han in-
corporat a l’Àrea Bàsica Policial de l’Osona?

– Quants dels 20 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial Central s’han in-
corporat a l’Àrea Bàsica Policial del Berguedà?

– Quants dels 20 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial Central s’han in-
corporat a l’Àrea Bàsica Policial del Solsonès?

– Quants dels 20 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial Central s’han in-
corporat a l’Àrea Bàsica Policial de l’Anoia?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Tarragona s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de 
l’Alt Camp - Conca de Barberà?

– Quants dels 81 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial del Camp de 
Tarragona s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial del 
Baix Camp - Priorat?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents de la vint·i·qua·
trena promoció dels Mossos d’Esquadra 
destinats a la regió policial de les Terres de 
l’Ebre que s’han incorporat a cada àrea bà·
sica policial
Tram. 314-11623/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20693 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants dels 25 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial de les Terres de 
l’Ebre s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial del Baix 
Ebre?

– Quants dels 25 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial de les Terres de 
l’Ebre s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de la Ter-
ra Alta-Ribera d’Ebre?

– Quants dels 25 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial de les Terres 
de l’Ebre s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial del 
Montsià?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

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

– Quants dels 6 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial del Pirineu Oc-
cidental s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de l’Alt 
Urgell?

– Quants dels 6 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial del Pirineu Oc-
cidental s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de la 
Cerdanya?

– Quants dels 6 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial del Pirineu 
Occidental s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial del 
Pallars Jussà - Pallars Sobirà?

– Quants dels 6 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial del Pirineu Oc-
cidental s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de la 
Vall d’Aran - Alta Ribagorça?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents de la vint·i·qua·
trena promoció dels Mossos d’Esquadra 
destinats a la regió policial del Camp de Tar·
ragona que s’han incorporat a cada àrea bà·
sica policial
Tram. 314-11622/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20692 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants dels 81 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial del Camp de 
Tarragona s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial del 
Baix Penedès?

– Quants dels 81 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial del Camp de 
Tarragona s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial del 
Tarragonès?

– Quants dels 81 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial del Camp de 
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– Quants dels 153 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Nord s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de 
Rubí?

– Quants dels 153 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Nord s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de 
Cerdanyola?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents de la vint·i·qua·
trena promoció dels Mossos d’Esquadra 
destinats a la regió policial Metropolitana 
Barcelona que s’han incorporat a cada àrea 
bàsica policial
Tram. 314-11625/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20695 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants dels 166 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Barcelona s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial 
de Ciutat Vella?

– Quants dels 166 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Barcelona s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial 
de l’Eixample?

– Quants dels 166 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropolita-
na Barcelona s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de 
Sants-Montjuïc?

– Quants dels 166 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Barcelona s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial 
de Les Corts?

– Quants dels 166 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropolita-
na Barcelona s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de 
Sarrià - Sant Gervasi?

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents de la vint·i·qua·
trena promoció dels Mossos d’Esquadra 
destinats a la regió policial Metropolitana 
Nord que s’han incorporat a cada àrea bà·
sica policial
Tram. 314-11624/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20694 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants dels 153 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Nord s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de 
Granollers?

– Quants dels 153 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Nord s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de 
Mollet del Vallès?

– Quants dels 153 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropo-
litana Nord s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial 
d’Arenys de Mar?

– Quants dels 153 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Nord s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de 
Mataró?

– Quants dels 153 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Nord s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de 
Badalona?

– Quants dels 153 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Nord s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de 
Premià de Mar?

– Quants dels 153 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Nord s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de 
Santa Coloma de Gramenet?

– Quants dels 153 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Nord s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de 
Terrassa?

– Quants dels 153 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Nord s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de 
Sabadell?
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– Quants dels 87 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropolitana 
Sud s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de Cornellà 
de Llobregat?

– Quants dels 87 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropolitana 
Sud s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de El Prat 
de Llobregat?

– Quants dels 87 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropolitana 
Sud s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de Gavà?

– Quants dels 87 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropolitana 
Sud s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de Sant Boi 
de Llobregat?

– Quants dels 87 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropolitana 
Sud s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de Sant Fe-
liu de Llobregat?

– Quants dels 87 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropolitana 
Sud s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial del Garraf?

– Quants dels 87 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropolitana 
Sud s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de Mar-
torell?

– Quants dels 87 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropolitana 
Sud s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de l’Alt Pe-
nedès?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els delictes comesos a les comarques 
de Tarragona del 2008 ençà
Tram. 314-11627/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20697 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

Segons la darrera Memòria Fiscal, la Província de Tar-
ragona es la segona de tota Espanya que més han crescut 
els delictes. Els jutjats provincials durant el 2010 varen 

– Quants dels 166 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Barcelona s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial 
de Gràcia?

– Quants dels 166 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Barcelona s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial 
d’Horta-Guinardó?

– Quants dels 166 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Barcelona s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial 
de Nous Barris?

– Quants dels 166 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Barcelona s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial 
de Sant Andreu?

– Quants dels 166 agents de la 24a. promoció dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropoli-
tana Barcelona s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial 
de Sant Martí?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents de la vint·i·qua·
trena promoció dels Mossos d’Esquadra 
destinats a la regió policial Metropolitana 
Sud que s’han incorporat a cada àrea bàsi·
ca policial
Tram. 314-11626/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20696 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants dels 87 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropolitana 
Sud s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial de l’Hospi-
talet de Llobregat?

– Quants dels 87 agents de la 24a. promoció dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial Metropolitana 
Sud s’han incorporat a l’Àrea Bàsica Policial d’Esplu-
gues de Llobregat?
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1. Com té previst el Govern donar servei a les 200 perso-
nes que tenen pendents d’adjudicació d’una plaça en una 
residencia a Reus (Baix Camp)?

2. Quina és la previsió de posada en funcionament de 
les residències Misericòrdia i Sol i Vista de Reus (Baix 
Camp)?

3. A més de les dues residències de Reus, quants equi-
paments residencials i de dia, d’atenció a la gent gran 
es troben paralitzats o sense posar en funcionament a la 
Província de Tarragona i a quins municipis pertanyen?

4. Quin es el total de places pendents d’adjudicar en ca-
dascuna de les comarques de Tarragona?

5. Quines son les previsions del Govern per al 2012, per 
a la posada en marxa de les residencies acabades de les 
comarques de Tarragona?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Rafael Luna Vivas, diputat del GP del PPC; Juan Berto-
meu Bertomeu, diputat del GP del PPC; Alícia Alegret i 
Martí, Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els robatoris a explotacions agrícoles 
i ramaderes del Baix Penedès del juliol de 
2011 ençà
Tram. 314-11629/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20699 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

Els assaltants de finques agrícoles que busquen princi-
palment ferro i cables de coure destrossen equips de reg 
i bombes d’aigua. Aquests assaltants es comporten cada 
cop de forma més agressiva. Si fins ara actuaven a hores 
en les que els camps no hi havia ningú, ara és a qualsevol 
moment del dia.

Darrerament els pagesos del Baix Penedès que han so-
fert assalts han denunciat la violència dels assaltants. Els 
pagesos del Baix Penedès estan vivint amb por. Aquest 
por s’agreuja pel fet d’estar treballant en la soledat de les 
seves finques.

Fins ara els lladres robaven elements mecànics que con-
tenien ferro, coure,. Bàsicament, màquines o motors 
i bombes d’aigua. Però cada cop més es troben que les 
collites son saquejades, agreujant encara més la precària 
economia dels agricultors.

obrir 97.509 diligencies, 2.905 més que l’any anterior. El 
total de casos oberts en els 33 jutjats de la Província el 
passat any eren 113.576, que son la suma dels de l’any en 
curs mes els 14.489 de l’any anterior i els 1.578 que foren 
novament reoberts.

Segons el Fiscal General l’augment mes important s’ha 
donat en el robatori de cable elèctric, naus industrials, 
habitatges aïllats, així com també les infraccions amb 
danys i els delictes per tràfec de drogues.

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

1. Quina es la estadística de delictes a les comarques de 
Tarragona entre els anys 2008 i 2010 i durant el primer 
semestre de 2011, desglossat per tipus de delicte?

2. Quina es la comparativa amb la resta de demarcacions 
de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Rafael Luna Vivas, diputat del GP del PPC; Juan Berto-
meu Bertomeu, diputat del GP del PPC; Alícia Alegret i 
Martí, diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equipaments i les places residen·
cials per a la gent gran a les comarques de 
Tarragona
Tram. 314-11628/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20698 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

El Departament de Benestar i Família afirma que el nou 
centre assistencial per a gent gran de Misericòrdia, de 
Reus (Baix Camp), que està a punt de finalitzar-se no 
obrirà per el destí inicial i caldrà destinar l’edifici a altres 
usos, com també el de Sol i Vista pràcticament acabat.

Segons el Departament hi ha un descens de peticions de 
places. En declaracions de la directora dels Serveis Ter-
ritorials del departament a Canal Reus Tv, el motiu es 
la crisi econòmica de les famílies i que «només» hi han 
200 persones en llista de espera i la Generalitat no te 
actualment pressupost per fer realitat aquests nous equi-
paments.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la petició formal de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) al De·
partament d’Interior per a instal·lar càmeres 
de videovigilància a la ciutat
Tram. 314-11631/09

Formulació
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 20773 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, 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: 

– Té constància la Conselleria d’Interior de si l’Ajunta-
ment de l’Hospitalet ha fet la petició formal per instal-
lar càmeres de videovigilància a la ciutat? Quan es va 
produir?

– Quines són les zones per les quals l’Ajuntament de 
l’Hospitalet ha realitzat la petició d’instal·lar càmeres de 
videovigilància?

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2011 

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de compra de lots de Na·
dal del sector públic
Tram. 314-11632/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 20847 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

Vist l’anunci al DOGC, núm. 5968, de 21 de setembre de 
2011, on es publica la licitació de la contractació de sub-
ministraments i distribució de 3000 lots de Nadal, per 
un import d’entre 139.500,00 euros i 148.500,00 euros, 
i davant la possibilitat de que d’altres anuncis similars 
no hagin estat vistos per aquest Grup Parlamentari, inte-
ressa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

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

1. Quines mesures te pensades el Departament per tal de 
solucionar els greus problemes de seguretat dels pagesos 
del Baix Penedès i la resta de Catalunya?

2. Quantes denuncies han estat presentades durant els 
mesos de juliol, agost i setembre davant dels Mossos 
d’Esquadra a la comarca del Baix Penedès per robatoris 
a explotacions agrícoles o ramaderes?

3. Té el Departament establert un dispositiu especial 
de vigilància en l’àmbit rural a la comarca del Baix Pe-
nedès?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Rafael Luna Vivas, diputat del GP del PPC; Juan Berto-
meu Bertomeu, diputat del GP del PPC; Alícia Alegret i 
Martí, Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre les àrees bàsiques policials a les 
quals s’han destinat els mossos d’esquadra 
de la vint·i·quatrena promoció
Tram. 314-11630/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20701 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– A quines Àrees Bàsiques Policials s’han incorporat els 
26 nous agents dels Mossos d’Esquadra de la 24a. pro-
moció destinats a la cobertura de baixes a la plantilla?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos destinats per la Genera·
litat als municipis per al manteniment de les 
gosseres
Tram. 314-11634/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20851 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

1. Quins son els recursos que la Generalitat de Catalunya 
ha destinat als municipis pel manteniment de les gosse-
res per tal de poder complir la prohibició de sacrificar 
gats i gossos?

2. Quin és el repartiment que s’ha fet d’aquests recursos?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies tramitades per manca 
d’assegurança de responsabilitat civil per la 
tinença d’animals salvatges i exòtics
Tram. 314-11635/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20852 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quantes denúncies s’han tramitat a Catalunya durant 
els anys 2009 i 2010 per incompliment de l’obligació de 
tenir assegurança de responsabilitat civil per la tinença 
d’animals salvatges o exòtics?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

– Quants lots de Nadal i per quin import té previst el 
Govern comprar, bé sigui directament, o a través d’em-
preses i entitats del sector públic?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de compra de lots de Na·
dal per part de les empreses públiques
Tram. 314-11633/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 20848 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

Vist el DOGC, núm. 5968, de 21 de setembre de 2011, on 
es publica la licitació de la contractació de subministra-
ments i distribució de 3000 lots de Nadal, per un import 
d’entre 139.500,00 euros i 148.500,00 euros, i davant la 
possibilitat de que d’altres anuncis similars no hagin es-
tat vistos per aquest Grup Parlamentari, interessa saber a 
aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

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

– Quantes empreses públiques i quines tenen previst fer 
compres de lots de Nadal?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els censos municipals d’animals de 
companyia
Tram. 314-11638/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20855 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

1. Quin és el cens actual d’animals de companyia a Ca-
talunya?

2. Quants i quins ajuntaments de Catalunya no tenen cre-
at el cens municipal d’animals de companyia?

3. Quants ajuntaments no han comunicat les dades del 
cens municipal d’animals de companyia al registre gene-
ral d’animals de companyia gestionat per la Generalitat 
en el darrer any?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre les denúncies per maltractament 
d’animals presentades el 2009 i el 2010 i so·
bre les sancions imposades
Tram. 314-11639/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20856 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

1. Quantes denúncies s’han presentat per maltractament 
d’animals a Catalunya durant els anys 2009 i 2010?

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions per a comprovar la si·
tuació de les gosseres
Tram. 314-11636/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20853 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quantes inspeccions s’han realitzat a Catalunya per 
comprovar la situació de les gosseres existents a Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’animals ingressats en 
gosseres
Tram. 314-11637/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20854 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quants animals es troben actualment ingressats en 
gosseres municipals a Catalunya?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quantes inspeccions s’han realitzat durant els anys 
2009 i 2010 sobre centres de venda d’animals?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones denunciades 
per manca d’identificació o inscripció de 
gossos, gats i fures el 2009 i el 2010 i sobre 
les sancions imposades
Tram. 314-11642/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20859 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

1. Quantes persones han estat denunciades a Catalunya 
durant els anys 2009 i 2010 per no tenir degudament 
identificats o inscrits gossos, gats o fures?

2. Quines sancions s’han imposat per aquest motius du-
rant el mateix període?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 
27 de setembre de 2011
Tram. 314-11643/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20898 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 

2. Quantes sancions s’han imposat en el mateix període i 
per quin import total?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies per mutilacions d’ani·
mals presentades el 2009 i el 2010 i sobre 
les sancions imposades
Tram. 314-11640/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20857 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

1. Quantes denúncies per mutilacions a animals s’han 
presentat a Catalunya en els anys 2009 i 2010?

2. Quantes sancions s’han imposat per mutilacions a ani-
mals a Catalunya en el mateix període?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions a centres de venda 
d’animals el 2009 i el 2010
Tram. 314-11641/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20858 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures aplicades als presumptes 
implicats en els fets del 15 de juny de 2011 a 
l’entrada del Parlament
Tram. 314-11645/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20989 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 Departament d’Interior ha aplicat als presumptes 
implicats en les agressions produïdes davant el Prlament 
de Catalunya el 15 de juny algun tipus d’acció diferent a 
les que són habituals i, en cas que la resposta sigui afir-
mativa, per quins motius ho ha fet? 

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de les ordres judicials 
en les detencions dels presumptes implicats 
en els fets del 15 de juny de 2011 a l’entrada 
del Parlament
Tram. 314-11646/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 el cas de detencions de presumptes implicats en les 
agressions produïdes davant el Parlament de Catalunya 

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 27 de setembre de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– qui va autoritzar la seva assistència?

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre l’assistència del secretari gene·
ral de la Presidència a la reunió del Govern 
del 4 d’octubre de 2011
Tram. 314-11644/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20899 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 4 d’octubre de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– qui va autoritzar la seva assistència?

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC
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ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Per quin motiu un grup de Mossos antiavalots ha entrat 
encaputxats i sense identificació a la Ciutat de la Justícia 
el dia 6 d’octubre, cap a 2/4 de 3 del migdia?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals es va ordenar 
la identificació de les persones que eren al 
bar de la Ciutat de la Justícia de Barcelona 
el 6 d’octubre de 2011
Tram. 314-11649/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20993 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 quins motius, el dia 6 d’octubre el Departament 
d’Interior ha ordenat la identificació de tothom que es 
trobava al bar de la Ciutat de la Justícia, inclosos jutges, 
advocats, periodistes, funcionaris i usuaris?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

el Departament d’Interior ha actuat en tot moment com-
plint ordres judicials?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals es van detenir 
persones que s’havien posat a disposició ju·
dicial voluntàriament a la Ciutat de la Justí·
cia de Barcelona
Tram. 314-11647/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20991 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 quin motiu el Departament d’Interior ha ordenat 
detenir el dia 6 d’octubre a la Ciutat de la Justícia a per-
sones que s’havien posat a disposició del jutjat de forma 
voluntària?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’entrada d’un grup de mossos anti·
avalots encaputxats i sense identificar a la 
Ciutat de la Justícia
Tram. 314-11648/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20992 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
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– Confirma el Departament d’Interior que el jutge de 
guàrdia de la Ciutat de la Justícia ha sortit el dia 6 d’oc-
tubre a demanar explicacions al cap de l’operatiu dels 
Mossos d’Esquadra per l’actuació que estaven portant a 
terme?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’opinió expressada pel director del 
Servei Català de Trànsit sobre la nova regu·
lació de velocitat a l’àrea metropolitana de 
Barcelona
Tram. 314-11652/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21003 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Comparteix el Govern la opinió expressada pel Direc-
tor del Servei Català de Trànsit valorant que «els ciuta-
dans s’ha adaptat molt bé» a la nova regulació de la velo-
citat a l’àrea metropolitana de Barcelona, tenint present 
que el número d’expedients sancionadors ha augmentat 
un 45 per cent en relació al període març-agost del 2010?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals es va ordenar la 
retenció d’un grup de periodistes a la Ciutat 
de la Justícia de Barcelona el 6 d’octubre de 
2011
Tram. 314-11650/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20994 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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 quins motius el Departament d’interior ha ordenat 
que els Mossos d’Esquadra retinguessin a un grup de pe-
riodistes, el dia 6 d’octubre, a la Ciutat de la Justícia, i 
amb quina base legal s’ha fet?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la demanda d’explicacions del jut·
ge de guàrdia de la Ciutat de la Justícia de 
Barcelona al cap de l’operació dels Mossos 
d’Esquadra per l’actuació del 6 d’octubre de 
2011
Tram. 314-11651/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20995 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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

– Quantes multes o expedient sancionadors es varen re-
gistrar en xifres absolutes en el període març-agost de 
2010 en la antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de Bar-
celona?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients sancionadors del març 
a l’agost del 2011 a l’antiga zona 80 de l’àrea 
metropolitana de Barcelona
Tram. 314-11655/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21006 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quantes multes o expedients sancionadors s’han regis-
trat en xifres absolutes en el període març-agost de 2011 
en l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració positiva del director del 
Servei Català de Trànsit sobre la nova regu·
lació de la velocitat a l’àrea metropolitana 
de Barcelona
Tram. 314-11653/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 21004 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Comparteix el Govern la opinió expressada pel Direc-
tor del Servei Català de Trànsit valorant positivament la 
implantació de la nova regulació de la velocitat a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, tenint present que el nume-
ro de víctimes mortals ha passat de dues en el període 
marc-agost de 2010 a tres víctimes mortals en el període 
març– agost d’aquest any?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients sancionadors regis·
trats del març a l’agost del 2010 a l’antiga 
zona 80 de l’àrea metropolitana de Barce·
lona
Tram. 314-11654/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 21005 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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.
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agost de 2011 en l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reimplantació de la limitació de la 
velocitat a 80 quilòmetres per hora a l’àrea 
metropolitana de Barcelona
Tram. 314-11658/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21009 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Com valora el Govern el fet que en sis mesos s’hagi 
hagut de tornar a implantar dues vegades la limitació 
a 80 km per hora a l’àrea metropolitana de Barcelona, 
a causa de la contaminació de l’aire, sense disposar en 
algunes zones de la senyalització necessària per evitar 
confusions dels conductors?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la recaptació dels expe·
dients sancionadors del març a l’agost del 
2010 a l’antiga zona 80 de l’àrea metropoli·
tana de Barcelona
Tram. 314-11656/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21007 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quina xifra en euros varen representar el total de mul-
tes o expedients sancionadors registrats en el període 
març-agost de 2010 en l’antiga zona 80 de l’àrea metro-
politana de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la recaptació dels expe·
dients sancionadors del març a l’agost del 
2011 a l’antiga zona 80 de l’àrea metropoli·
tana de Barcelona
Tram. 314-11657/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21008 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quina xifra en euros han representat el total de multes 
o expedients sancionadors registrats en el període març-
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– Quines són les companyies aèries que han assegurat 
que operaran els propers mesos a l’aeroport de Girona?

– Quan es preveu que s’iniciïn els vols?

– Quines destinacions oferiran aquestes companyies que 
han assegurat a l’honorable conseller que operaran a 
l’aeroport de Girona?

– Quin increment de vols suposarà l’entrada d’aquestes 
noves companyies?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a prote·
gir i promoure el sòl destinat a usos agraris i 
l’eficiència d’aquests usos
Tram. 314-11661/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21028 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern de la Gene-
ralitat per protegir i promoure el sòl per a usos agraris i 
l’eficiència d’aquests usos per tal d’incrementar la capa-
citat de producció alimentària de Catalunya?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la velocitat mitjana dels vehicles a 
l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de 
Barcelona
Tram. 314-11659/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21010 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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: 

– Quina ha estat, segons el Govern, la velocitat mitja-
na dels vehicles que han circulat per l’antiga zona 80 a 
l’àrea metropolitana de Barcelona durant els dies del 
mes d’octubre en que s’ha hagut de reimplantar la limita-
ció de velocitat a 80 km per hora?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de vols de les companyies 
que operaran a l’aeroport de Girona
Tram. 314-11660/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 21019 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

L’honorable conseller de Territori i Sostenibilitat va as-
segurar que les gestions del seu departament han donat 
ja alguns resultats i que, ara per ara, existeixen diverses 
companyies aèries que ens asseguren que operaran en 
els propers mesos a l’aeroport de Girona.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presentació del pla interdeparta·
mental per a l’optimització dels recursos de·
rivats de la silvicultura i les explotacions fo·
restals
Tram. 314-11664/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21031 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té previst el Govern de la Generalitat presentar el pla 
interdepartamental per a l’optimització dels recursos 
derivats de la silvicultura i de les explotacions forestals, 
tant des del punt de vista de la gestió com des del punt 
de vista de la diversitat econòmica de les explotacions?

– Quan té previst el Govern de la Generalitat presentar el 
pla interdepartamental per a l’optimització dels recursos 
derivats de la silvicultura i de les explotacions forestals, 
tant des del punt de vista de la gestió com des del punt 
de vista de la diversitat econòmica de les explotacions?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de tarifes específiques per 
l’energia utilitzada en les impulsions per als 
usuaris de sistemes de reg
Tram. 314-11665/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21032 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presentació d’un projecte de llei 
d’espais agraris
Tram. 314-11662/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21029 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té previst el Govern de la Generalitat presentar al Par-
lament de Catalunya un projecte de llei d’espais agraris?

– Quan presentarà el Govern de la Generalitat al Parla-
ment de Catalunya el projecte de llei d’espais agraris?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis necessaris per a l’elabora·
ció de la llei de creació d’un fons de terres 
agrícoles i silvícoles
Tram. 314-11663/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21030 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té previst el Govern de la Generalitat impulsar els es-
tudis necessaris per a elaborar la llei de creació d’un fons 
de terres agrícoles i silvícoles de Catalunya?

– Quan elaborarà el Govern de la Generalitat els estudis 
per a elaborar la llei de creació d’un fons de terres agrí-
coles i silvícoles de Catalunya?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis en la normativa per a facili·
tar els tràmits administratius als usuaris del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes·
ca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-11667/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21034 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina normativa s’ha suprimit o derogat el Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per facilitar als usuaris els tràmits admi-
nistratius?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a pal·liar la crisi que està 
patint el sector
Tram. 314-11668/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21035 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

– Quines gestions està duent a terme el Govern per a que 
els usuaris de sistemes de reg puguin gaudir de moda-
litats i tarifes específiques per a l’energia utilitzada en 
les impulsions, de manera que puguin minimitzar-se les 
despeses?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la simplificació i la reducció de la càr·
rega administrativa als usuaris dels serveis 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-11666/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21033 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En que ha consistit la simplificació i la reducció de la 
càrrega administrativa als usuaris dels serveis del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a pal·liar la crisi que està 
patint el sector dels cítrics
Tram. 314-11671/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21038 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector dels cítrics?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a pal·liar la crisi que està 
patint el sector de l’oli d’oliva
Tram. 314-11672/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector de l’oli d’oliva?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a pal·liar la crisi que està 
patint el sector de la fruita dolça
Tram. 314-11669/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector de la fruita dolça?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a pal·liar la crisi que està 
patint el sector de la vinya
Tram. 314-11670/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21037 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector vinya?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a pal·liar la crisi que està 
patint el sector de la cuniculicultura
Tram. 314-11675/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21042 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector cunícola?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a pal·liar la crisi que està 
patint el sector boví
Tram. 314-11676/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21043 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector del vacum de carn?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a pal·liar la crisi que està 
patint el sector porquí
Tram. 314-11673/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21040 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector del porcí?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a pal·liar la crisi que està 
patint el sector avícola
Tram. 314-11674/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21041 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector avícola?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a pal·liar la crisi que està 
patint el sector equí
Tram. 314-11679/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21046 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector equí?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a pal·liar la crisi que està 
patint el sector de l’apicultura
Tram. 314-11680/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21047 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector de l’apicultura?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a pal·liar la crisi que està 
patint el sector boví lleter
Tram. 314-11677/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21044 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector del vaquí de llet?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a pal·liar la crisi que està 
patint el sector de l’oví i el cabrum
Tram. 314-11678/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21045 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector de l’oví i cabrum?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Me·
di Natural per a pal·liar la crisi que està patint 
el sector de la flor i de la planta ornamental
Tram. 314-11683/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector de la flor i planta 
ornamental?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a pal·liar la crisi que està 
patint el sector de la producció ecològica
Tram. 314-11684/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21051 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per pal·liar 
la crisi que està patint el sector de la producció ecològica?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a pal·liar la crisi que està 
patint el sector dels cereals i altres herbacis
Tram. 314-11681/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21048 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector dels cereals i resta 
d’herbacis?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a pal·liar la crisi que està 
patint el sector de l’arròs
Tram. 314-11682/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21049 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector de l’arròs?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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devingui una veritable eina de consolidació de la viabili-
tat de les explotacions agràries?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre les actuacions del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta·
ció i Medi Natural per a aconseguir un siste·
ma global d’assegurances per al sector
Tram. 314-11687/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21054 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines actuacions ha dut a terme el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per aconseguir un sistema d’assegurances global 
pel sector?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activació d’una línia de capital de 
risc per a les cooperatives i les empreses 
del sector agroalimentari per a desplegar els 
projectes de nova producció, de transforma·
ció o de comercialització dels productes
Tram. 314-11688/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21055 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a pal·liar la crisi que està 
patint el sector de la pesca i l’aqüicultura
Tram. 314-11685/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21052 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector de la pesca i aqüi-
cultura?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre les actuacions del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta·
ció i Medi Natural perquè el sistema d’asse·
gurances agràries ajudi a consolidar la via·
bilitat de les explotacions agràries
Tram. 314-11686/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21053 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines actuacions ha dut a terme el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per a què el sistema d’assegurances agràries es-
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el suport del Departament d’Agricul·
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural a iniciatives de diversificació per a 
ajudar els joves a començar activitats eco·
nòmiques
Tram. 314-11690/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21057 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural ha donat suport a iniciatives de 
diversificació que ajudin els joves a començar activitats 
econòmiques, com ara la del viver d’empreses o altres? 
Quines?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió del Consell Català de 
la Producció Agrària Ecològica i l’assump·
ció de les seves funcions pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta·
ció i Medi Natural
Tram. 314-11691/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21058 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

El 2 d’agost de 2011 es va aprovar un acord en el que 
s’insta al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural a realitzar els tràmits 
oportuns per suprimir el Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica (CCPAE) i assumir-ne les funcions, 

la pregunta següent per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Ha activat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural una línia de capital 
de risc que permeti la capitalització inicial a les empre-
ses cooperatives i a altres del sector agroalimentari per 
al desplegament de llurs projectes de nova producció, 
transformació o comercialització de les produccions? En 
que consisteix?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activació d’una línia de capital de 
risc per als emprenedors del sector agroali·
mentari per a desplegar els projectes de no·
va producció, de transformació o de comer·
cialització dels productes
Tram. 314-11689/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21056 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Ha activat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural una línia de capital 
de risc que permeti la capitalització inicial als empre-
nedors del sector agroalimentari per al desplegament de 
llurs projectes de nova producció, transformació o co-
mercialització de les produccions? En que consisteix?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a la consideració de la flo·
ta litoral catalana com a flota artesanal
Tram. 314-11693/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines gestions ha fet el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per tal 
que la flota litoral catalana es consideri flota artesanal?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nous plans d’ajuts a l’estalvi ener·
gètic del Departament d’Agricultura, Rama·
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-11694/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins nous plans d’ajuts a l’estalvi energètic ha ela-
borat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

així com els mitjans materials i personals que siguin adi-
ents per desenvolupar-les.

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

– Com quedarà l’actual estructura del CCPAE?

– En quina situació quedarà el personal que actualment 
està inclòs en el CCPAE?

– Com pensa assumir les funcions del CCPAE el Depar-
tament?

– Quin és el motiu pel qual es pretén suprimir el CCPAE?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió del Consell Català de la 
Producció Integrada i l’assumpció de les se·
ves funcions pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na·
tural
Tram. 314-11692/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21059 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

El 2 d’agost de 2011 es va aprovar un acord en el que 
s’insta al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural a realitzar els tràmits opor-
tuns per suprimir el Consell Català de la Producció In-
tegrada (CCPI) i assumir-ne les funcions, així com els 
mitjans materials i personals que siguin adients per de-
senvolupar-les.

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

– Com quedarà l’actual estructura del CCPI?

– En quina situació quedarà el personal que actualment 
està inclòs en el CCPI?

– Com pensa assumir les funcions del CCPAE el Depar-
tament?

– Quin és el motiu pel qual es pretén suprimir el CCPI?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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les cooperatives agràries i de les agrupacions de pro-
ductors?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’un pla marc del coope·
rativisme agrari
Tram. 314-11697/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 21064 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té pensat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural elaborar un pla marc 
del cooperativisme agrari? Per quan?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Me·
di Natural per a conservar el patrimoni cultu·
ral i històric de les cooperatives agràries
Tram. 314-11698/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 21065 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la implementació del sistema de pe·
satge i classificació de canals porquines
Tram. 314-11695/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quin punt es troba la implementació del sistema de 
pesatge i classificació de canals porcines? Per quan la 
seva aplicació?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per al finançament de l’actiu 
circulant i per a les inversions en transfor·
mació i comercialització de les cooperatives 
agràries i de les agrupacions de productors
Tram. 314-11696/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21063 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha aplicat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per facilitar el finançament de l’actiu circulant i per a 
les inversions en transformació i comercialització de 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions del Departament d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a impulsar els contractes 
entre la indústria i els distribuïdors i els pro·
ductors per a augmentar la competitivitat, 
assegurar el proveïment i concentrar l’oferta
Tram. 314-11700/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21067 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines noves accions ha dut a terme el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per impulsar contractes entre indústria i produc-
tors o entre distribuïdors i productors per a augmentar 
la competitivitat, reduir la incertesa lligada a la situació 
econòmica, assegurar el proveïment i concentrar l’oferta?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la promoció dels productes agroali·
mentaris catalans entre els consumidors i 
els sectors de la restauració i la gastronomia
Tram. 314-11701/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21068 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines noves accions ha dut a terme el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per persistir en la promoció i la diferenciació 

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

– Quines mesures ha emprès el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
la conservació del patrimoni cultural i històric de les co-
operatives agràries?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració del Pla estratègic nacio·
nal de suport a l’agricultura i l’alimentació
Tram. 314-11699/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21066 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

El Pla estratègic nacional de suport a l’agricultura i l’ali-
mentació (PENSAA), segons la Resolució 671/VIII del 
Parlament de Catalunya sobre món agrari ha de ser un 
pla interdepartamental i d’una durada de vuit anys, ha de 
preveure un seguit d’actuacions amb l’objectiu de posar 
en valor davant la ciutadania el sector agroalimentari en 
general i el productiu en particular.

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

– Quan pensa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural iniciar els treballs 
per elaborar el PENSAA?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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la pregunta següent per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– En quin punt es troba la revisió del Decret d’artesania 
alimentària?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions bilaterals del Departa·
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali·
mentació i Medi Natural amb diverses asso·
ciacions d’agricultors
Tram. 314-11704/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21071 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes reunions bilaterals i en quines dates ha realit-
zat l’equip directiu del Departament amb Unió de Page-
sos? I amb Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
(JARC)? I amb l’Associació Agrària de Joves Agricultors 
(ASAJA)? I amb la Federació de Cooperatives Agràries 
de Catalunya (FCAC)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

dels productes agroalimentaris catalans no solament di-
rigides als consumidors sinó també sectors de la restau-
ració i la gastronomia i als punts finals de venda?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre el programa marc territorialitzat 
de formació per a l’emprenedoria de base 
agroalimentària
Tram. 314-11702/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21069 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural ha elaborat un programa marc 
territorialitzat de formació per a l’emprenedoria de base 
agroalimentària, amb continguts adreçats al coneixe-
ment de l’empresa, del mercat i de les fonts de finança-
ment?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió del decret relatiu a l’artesa·
nia alimentària
Tram. 314-11703/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21070 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase 3 de les obres de millorament 
de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11707/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21074 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quina situació de programació o execució es troben 
les obres de condicionament i millora de diversos ca-
mins a la comarca del Pla d’Urgell, Fase 3 El Poal (camí 
de les Tarroges, camí antic de Mollerussa a Balaguer)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase 4 de les obres de millorament 
de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11708/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21075 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quina situació de programació o execució es tro-
ben les obres de condicionament i millora de diversos 
camins a la comarca del Pla d’Urgell, Fase 4 Linyola 
(camins de Linyola a la Fuliola, Linyola a Castellserà, 
Linyola a la Ràpita, Linyola al Poal)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase 1 de les obres de millorament 
de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11705/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21072 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quina situació de programació o execució es tro-
ben les obres de condicionament i millora de diversos 
camins a la comarca del Pla d’Urgell, Fase 1 Bell-lloc 
d’Urgell (camins de Bell-lloc a Alcoletge, Bell-lloc a 
Puigverd i Bell-lloc a Sidamon)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase 2 de les obres de millorament 
de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11706/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21073 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quina situació de programació o execució es troben 
les obres de condicionament i millora de diversos camins 
a la comarca del Pla d’Urgell, Fase 2 Bellvís (camins del 
cementiri. Els Arcs, de Bellvís a Linyola, Bellvís a Sida-
mon i banquetes del canal, i Bellvís a Térmens)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase 7 de les obres de millorament 
de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11711/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21078 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quina situació de programació o execució es tro-
ben les obres de condicionament i millora de diversos 
camins a la comarca del Pla d’Urgell, Fase 7 Vila-sana 
(camí de Vila-sana al Palau)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase 8 de les obres de millorament 
de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11712/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21079 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quina situació de programació o execució es tro-
ben les obres de condicionament i millora de diversos 
camins a la comarca del Pla d’Urgell, Fase 8 Golmés 
(camins lateral del cementiri a Golmés, de Golmés a Pa-
lau, de la Quadra, de Vilanova a Mollerussa en el TM de 
Golmés, de Golmés a Arbeca)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase 5 de les obres de millorament 
de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11709/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21076 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quina situació de programació o execució es tro-
ben les obres de condicionament i millora de diversos 
camins a la comarca del Pla d’Urgell, Fase 5 Ivars d’Ur-
gell (camins de Vallverd al Castell del Remei, d’Ivars a 
Tarròs)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase 6 de les obres de millorament 
de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11710/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21077 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quina situació de programació o execució es troben 
les obres de condicionament i millora de diversos camins 
a la comarca del Pla d’Urgell, Fase 6 Castellnou de Seana 
(camins de la Carrasca i de Castellnou a Mollerussa)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase 11 de les obres de millorament 
de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11715/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21082 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quina situació de programació o execució es troben 
les obres de condicionament i millora de diversos ca-
mins a la comarca del Pla d’Urgell, Fase 11 Torregrossa 
(camins de Torregrossa a Miralcamp, de Torregrossa a 
Sidamon, de la Cometa)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase 12 de les obres de millorament 
de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11716/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21083 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quina situació de programació o execució es troben 
les obres de condicionament i millora de diversos camins 
a la comarca del Pla d’Urgell, Fase 12 Sidamon (camins de 
Sidamon a Torregrossa, de Sidamon a Vencillon, 6-9001, 
de Fondarella i del costat de la via fèrria fins al cementiri)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase 9 de les obres de millorament 
de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11713/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21080 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quina situació de programació o execució es tro-
ben les obres de condicionament i millora de diversos 
camins a la comarca del Pla d’Urgell, Fase 9 Vilanova de 
Bellpuig (camins de Vilanova a Mollerussa en el TM de 
Vilanova de Bellpuig, de Vilanova a Belianes)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase 10 de les obres de millorament 
de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11714/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21081 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quina situació de programació o execució es troben 
les obres de condicionament i millora de diversos ca-
mins a la comarca del Pla d’Urgell, Fase 10 Miralcamp 
(camins de Miralcamp a Belianes, de Miralcamp a Ar-
beca, de la Font)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase 15 de les obres de millorament 
de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11719/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21086 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quina situació de programació o execució es tro-
ben les obres de condicionament i millora de diversos 
camins a la comarca del Pla d’Urgell, Fase 15 El palau 
d’Anglesola (camí gran de la Fondarella a Bellvís en el 
TM del Palau d’Anglesola)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures endegades pel Departa·
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali·
mentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi 
del sector de la fruita seca.
Tram. 314-11720/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21087 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha endegat el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
pal·liar la crisi que està patint el sector de la fruita seca?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase 13 de les obres de millorament 
de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11717/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21084 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quina situació de programació o execució es tro-
ben les obres de condicionament i millora de diversos 
camins a la comarca del Pla d’Urgell, Fase 13 Fondarella 
(camins de Fondarella a Sidamon fins al pas amb l’A2, 
de Miralcamp a Sidamon en el TM de Fondarella, de 
Fondarella a Torregrossa tram 2)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase 14 de les obres de millorament 
de camins del Pla d’Urgell
Tram. 314-11718/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21085 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quina situació de programació o execució es troben 
les obres de condicionament i millora de diversos ca-
mins a la comarca del Pla d’Urgell, Fase 14 Mollerussa 
(camins de Miralcamp a Sidamon en el TM de Mollerus-
sa, carrerada de Mollerussa, carrerada reial en el TM de 
Mollerussa i Torregrossa, de la Figuera i de Palau)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions en els regadius que 
han estat paralitzades
Tram. 314-11723/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 21090 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines actuacions de regadius ha paralitzat l’actual 
Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al director general de la Corpo·
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge i el cost per programa de pro·
ducció externa de la Corporació
Tram. 312-00028/09

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans

Reg. 21091 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio Ciutadans, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
173 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguien-
te pregunta para que sea sustanciada oralmente por el 
director de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales que comparece en la Comisión de Control de 
Actuación de la Corporación Catalana de Medios Audio-
visuales.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla de regadius
Tram. 314-11721/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21088 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin Pla de Regadius està duent a terme el Govern de 
la Generalitat?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en els rega·
dius
Tram. 314-11722/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21089 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines actuacions de regadius estan previstes per l’ac-
tual Govern?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al director general de la Corpora·
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res·
pondre oralment en comissió sobre la par·
ticipació de tertulians en els programes de 
Televisió de Catalunya
Tram. 312-00030/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 21160 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quin és el capteniment de la CCMA pel que fa a la par-
ticipació de tertulians als programes de Televisió de Ca-
talunya (emoluments, dietes, freqüència, criteris de plura-
litat, renovació...)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al director general de la Corpora·
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res·
pondre oralment en comissió sobre la previ·
sió de tancament pressupostari de l’exercici 
del 2011 de la Corporació
Tram. 312-00031/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 21161 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la previsió de tancament pressupostari de 
l’exercici de 2011 de la CCMA?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

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

– ¿Cuál es el porcentaje de producción externa de la ac-
tual parrilla de la Corporación catalana de medios audio-
visuales, y cuál es el coste segmentado por programa de 
dicha producción externa?

Palau del Parlament, 7 de octubre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz del Subgrupo C’s

Pregunta al director general de la Corpora·
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res·
pondre oralment en comissió sobre la par·
ticipació de tertulians en els programes de 
Catalunya Ràdio
Tram. 312-00029/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 21159 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment de la CCMA pel que fa a la 
participació de tertulians als programes de Catalunya 
Ràdio (emoluments, dietes, freqüència, criteris de plura-
litat, renovació...)?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC
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Pregunta al director general de la Corpora·
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res·
pondre oralment en comissió sobre el grau 
de satisfacció de la Corporació amb relació 
al programa El matí de Catalunya Ràdio
Tram. 312-00034/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 21190 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent al director general de la 
CCMA per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quin és el grau de satisfacció de l’empresa amb el pro-
grama El matí de Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al director general de la Corpora·
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res·
pondre oralment en comissió sobre la fase 
d’aplicació del pla d’estalvi i eficiència de 
Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 312-00035/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 21227 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Pregunta al director general de la Corpora·
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res·
pondre oralment en comissió sobre la pre·
visió pressupostària de la Corporació per al 
2012
Tram. 312-00032/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 21162 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la previsió pressupostària de la CCMA pel 
2012?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al director general de la Corpora·
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res·
pondre oralment en comissió sobre els dar·
rers informes sobre la Corporació elaborats 
per la Sindicatura de Comptes
Tram. 312-00033/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 21163 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina valoració fan dels darrers informes de la Sindi-
catura de Comptes referits a la CCMA?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

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

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al director general de la Corpo·
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a adequar l’admi·
nistració i gestió de la Corporació a les re·
comanacions de la Sindicatura de Comptes
Tram. 312-00038/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 21230 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les mesures adoptades per adequar el sis-
tema de funcionament de l’administració i gestió de la 
CCMA a les recomanacions efectuades per la sindicatu-
ra de comptes en el seu informe del període 2007, 2008 
i 2009?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

cions. En quina fase d’implementació es troba el citat pla 
d’estalvi i eficiència?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al director general de la Corpora·
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res·
pondre oralment en comissió sobre l’evo·
lució dels ingressos per publicitat en les 
empreses de la Corporació
Tram. 312-00036/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 21228 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al director general de la Corpora·
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res·
pondre oralment en comissió sobre els re·
sultats de l’Estudi general de mitjans amb 
relació a Catalunya Ràdio
Tram. 312-00037/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 21229 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent al director general en funcions de la CCMA 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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– Quines són les perspectives de tancament pressuposta-
ri per l’any 2011?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la situació i el calendari del procés de 
fusió d’empreses
Tram. 322-00019/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 21225 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En quina fase està el procés de fusió de les empreses 
que ens va anunciar a la seva darrera compareixença? 
Quin és el calendari d’implementació que tenen fixat a 
data d’avui?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’anunci del conductor d’un informa·
tiu de Catalunya Ràdio que formarà part de 
l’equip assessor d’un candidat a les elecci·
ons generals
Tram. 322-00017/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 21189 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat el parer i l’actitud del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals da-
vant l’anunci del conductor d’un informatiu de Catalunya 
Ràdio de formar part de l’equip assessor d’un candidat a 
les properes eleccions a Corts Generals?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les perspectives de tancament pres·
supostari per al 2011
Tram. 322-00018/09

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 21192 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment en relació a la neutralitat i la 
pluralitat dels mitjans de la CCMA i sobre el futur dels 
mitjans públics?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta a la directora de Televisió de Ca·
talunya a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament informatiu de la prosti·
tució i les pràctiques sexuals al barri gòtic 
de Barcelona
Tram. 323-00015/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 21191 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu el Reglament de la Cambra, presenta la següent 
pregunta oral a la Directora de Televisió de Catalunya 
per tal que li sigui contestada en Comissió: 

Interessa saber a aquest Diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quina és la valoració que fa del tractament informatiu 
donat a la informació sobre la prostitució i les pràctiques 
sexuals al Barri Gòtic de Barcelona?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les causes del canvi de nom del portal 
informatiu de Catalunya Ràdio i TV3
Tram. 322-00020/09

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

Reg. 21226 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les causes que han motivat la modificació 
del nom del portal informatiu de Catalunya Ràdio i TV3, 
3cat24.cat que ara es diu 324.cat?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió so·
bre la neutralitat i la pluralitat dels mitjans de 
la Corporació i sobre el futur dels mitjans pú·
blics
Tram. 322-00021/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 21231 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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

Laia Ortiz Castellví, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.
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– Quin és el posicionament del canal Super 3 respecte 
als canals temàtics infantils Clan TV i Disney Chanel?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta a la directora de Televisió de Cata·
lunya a respondre oralment en comissió so·
bre les audiències de setembre dels canals 
de Televisió de Catalunya
Tram. 323-00018/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 21222 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent Directora de Televisió de Catalunya (TVC) 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

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

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta a la directora de Televisió de Ca·
talunya a respondre oralment en comissió 
sobre les estratègies de comercialització de 
productes vinculats a programes de TV3
Tram. 323-00019/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 21223 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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

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

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre la si·
tuació creada per la incorporació de Joan 
Barril, conductor del programa La Repúbli-
ca, al consell assessor de Josep Antoni Du·
ran i Lleida
Tram. 323-00016/09

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 21193 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent al Director de Catalunya 
Ràdio per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Com valora el director de Catalunya Ràdio la situació 
creada per la incorporació del senyor Joan Barril, con-
ductor del programa La República, al consell assessor 
del senyor Duran Lleida?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Pregunta a la directora de Televisió de Cata·
lunya a respondre oralment en comissió so·
bre la posició del canal Super3 amb relació 
als canals Clan TV i Disney Channel
Tram. 323-00017/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 21221 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent Directora de Televisió de Catalunya (TVC) 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 
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– Quina valoració fa de la nova etapa dels Matins de TV3 
iniciada el passat mes de setembre?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta a la directora de Televisió de Cata·
lunya a respondre oralment en comissió so·
bre el documental Monarquia o república?
Tram. 323-00021/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21232 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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

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

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

– En quin estat es troba el documental Monarquia o Re-
pública?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

ta següent Directora de Televisió de Catalunya (TVC) 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les estratègies de comercialització de pro-
ductes que han desenvolupat vinculades a programes de 
TV3 amb èxit entre el públic del nostre país?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta la directora de Televisió de Cata·
lunya a respondre oralment en comissió so·
bre la nova etapa del programa de TV3 Els 
matins
Tram. 323-00020/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 21224 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

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

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent Directora de Televisió de Catalunya (TVC) 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 
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	Tram. 314-08201/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a empreses de Barcelona el primer semestre del 2011
	Tram. 314-08202/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de regulació d’ocupació presentats a Barcelona del 2007 al primer semestre del 2011
	Tram. 314-08203/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients i les sancions aplicats a comerços de Barcelona del 2007 al primer semestre del 2011
	Tram. 314-08204/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per robatoris al Metro de Barcelona, als Ferrocarrils de la Generalitat i als tramvies metropolitans el primer semestre de 2011
	Tram. 314-08206/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’operacions conjuntes entre el Cos de Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i el Cos Nacional de Policia a Barcelona el primer semestre del 2011
	Tram. 314-08207/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Barcelona en data del 30 de juny de 2011 i la previsió per als propers anys
	Tram. 314-08208/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres i la posada en funcionament de les comissaries dels Mossos d’Esquadra dels districtes de Sarrià - Sant Gervasi i de Sant Martí, a Barcelona
	Tram. 314-08210/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per infraccions de l’Ordenança de mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic interposades per agents dels Mossos d’Esquadra a Barcelona el primer semes
	Tram. 314-08211/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores extraordinàries fetes pels agents dels Mossos d’Esquadra a Barcelona el primer semestre del 2011 i el cost que han comportat
	Tram. 314-08212/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents laborals en el Cos de Mossos d’Esquadra el primer semestre del 2011, en concret a la regió policial metropolitana de Barcelona
	Tram. 314-08214/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes penals i de faltes que s’han produït a Barcelona el primer semestre del 2011
	Tram. 314-08216/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de resolució pels Mossos d’Esquadra dels delictes produïts a Barcelona el primer semestre del 2011
	Tram. 314-08217/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades als Mossos d’Esquadra a Barcelona el primer semestre del 2011
	Tram. 314-08218/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions fermes imposades per excés de velocitat a les rondes de Barcelona en data del 30 de juny de 2011
	Tram. 314-08219/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el balanç de l’aplicació de la limitació de la velocitat a 80 km/h als accessos a Barcelona
	Tram. 314-08226/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’inversió en infraestructures a Barcelona de GISA en data del 21 de juny de 2011
	Tram. 314-08249/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores extraordinàries fetes pels Mossos d’Esquadra el primer semestre del 2011
	Tram. 314-08280/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes i delictes diversos que s’han produït a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el primer semestre del 2011
	Tram. 314-08281/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de resolució pels Mossos d’Esquadra dels delictes produïts a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el primer semestre del 2011
	Tram. 314-08282/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detinguts a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) pel Cos de Mossos d’Esquadra el primer semestre del 2011
	Tram. 314-08283/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades als Mossos d’Esquadra a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el primer semestre del 2011
	Tram. 314-08284/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estrangers en situació il·legal detinguts a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) pel Cos de Mossos d’Esquadra el primer semestre del 2011
	Tram. 314-08285/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’operacions conjuntes entre el Cos de Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i el Cos Nacional de Policia a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) fetes el primer semestre del 2011
	Tram. 314-08286/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) en data del 30 de juny de 2011 i la previsió per als propers anys
	Tram. 314-08287/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats i els equipaments culturals finançats per la Generalitat a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el primer semestre del 2011 i la previsió per al segon semestre
	Tram. 314-08289/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a empreses de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el primer semestre del 2011
	Tram. 314-08291/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estrangers en situació il·legal a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) que han estat conduïts davant del Cos Nacional de Policia el primer semestre del 2011
	Tram. 314-08300/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de regulació d’ocupació presentats a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2007 al primer semestre del 2011
	Tram. 314-08301/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients i les sancions aplicats a comerços de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) del 2007 al primer semestre del 2011
	Tram. 314-08302/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis per a fomentar la formació i l’ocupació entre els joves de Cerdanyola signats amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el primer semestre del 2011
	Tram. 314-08313/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de requeriments d’advertiment d’una sanció tramesos el primer semestre del 2011 a establiments de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) perquè no tenen retolació en català
	Tram. 314-08325/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones estrangeres que han estat traslladades pel Govern de l’Estat a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el primer semestre de 2011
	Tram. 314-08326/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra especialitzats en l’atenció a les víctimes de la violència de gènere
	Tram. 314-08329/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels mossos d’esquadra en atenció a les víctimes de la violència de gènere que s’imparteix a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 314-08330/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions, denúncies i detencions per violència de gènere en què han intervingut els Mossos d’Esquadra del 2009 al primer semestre del 2011
	Tram. 314-08331/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions en casos de violència contra la gent gran que han fet els Mossos d’Esquadra del 2009 al primer semestre del 2011
	Tram. 314-08332/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conducta d’un diputat del Parlament que conduïa amb excés de velocitat
	Tram. 314-08333/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de pronunciament del president de la Generalitat i del conseller d’Interior amb relació a la conducta d’un diputat del Parlament que conduïa amb excés de velocitat
	Tram. 314-08334/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de l’excés de velocitat en la conducció donada per un diputat del Parlament
	Tram. 314-08335/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Departament d’Interior per a assegurar l’entrada al Parlament el 15 de juny de 2011 dels diputats amb problemes de mobilitat
	Tram. 314-08336/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de mesures preventives del Departament d’Interior per a assegurar l’entrada al Parlament el 15 de juny de 2011 dels diputats amb problemes de mobilitat
	Tram. 314-08337/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits pel Departament d’Interior per a oferir l’ús d’un helicòpter a membres del Govern i del Parlament per a accedir al parc de la Ciutadella el 15 de juny de 2011
	Tram. 314-08338/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la utilització d’un helicòpter per a transportar càrrecs públics al parc de la Ciutadella el 15 de juny de 2011
	Tram. 314-08339/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diputats que el 16 de juny de 2011 van accedir al Parlament seguint la proposta del Departament d’Interior
	Tram. 314-08340/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els arguments del Govern per a afirmar que a Catalunya hi ha un problema de «kale borroka»
	Tram. 314-08341/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supervisió d’una operació policial al barri de Sant Roc, de Badalona (Barcelonès), per l’alcalde d’aquest municipi
	Tram. 314-08343/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de l’empresa Iveco, de la Zona Franca, de Barcelona
	Tram. 314-08344/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a evitar el tancament de l’empresa Iveco, de la Zona Franca, de Barcelona
	Tram. 314-08345/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb els representants dels treballadors per a garantir el manteniment dels llocs de treball de l’empresa Iveco, de la Zona Franca, de Barcelona
	Tram. 314-08346/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sortides laborals per a les persones que poden perdre el lloc de treball amb el tancament de l’empresa Iveco, de la Zona Franca, de Barcelona
	Tram. 314-08347/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva actuació davant l’augment de la contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 314-08364/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes positius de la presència d’actius públics, universitaris i empresarials sobre les empreses d’un mateix sector
	Tram. 314-08468/09
	Resposta del Govern


	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
	Resposta del Govern


	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
	Resposta del Govern


	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
	Resposta del Govern


	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
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajustos marginals que s’aplicaran als empleats públics
	Tram. 314-08578/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que s’aplicaran perquè els empleats públics treballin el mateix nombre d’hores per un salari inferior
	Tram. 314-08579/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les condicions de treball dels empleats públics
	Tram. 314-08580/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Moció 27/IX del Parlament, sobre l’ocupació del personal de la funció pública
	Tram. 314-08581/09
	Resposta del Govern






	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 les actuacions de la Direcció General de Tributs en matèria d’espectacles mentre n’ha tingut les competències
	Tram. 311-00177/09
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les afirmacions de Josep Antoni Duran i Lleida amb relació a la supressió del límit de velocitat a 80 km/h
	Tram. 311-00450/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les afirmacions de Josep Antoni Duran i Lleida amb relació a possibles problemes de comunicació durant els primers mesos del Govern
	Tram. 311-00451/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes de l’increment dels morts en accidents de trànsit el primer quadrimestre del 2011
	Tram. 311-00573/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectes de la supressió de les hores extres dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-00594/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectius dels mossos d’esquadra destinats a l’operació Setmana Santa del 2010 i el 2011 i el nombre d’hores que van treballar
	Tram. 311-00595/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les declaracions del conseller d’Interior sobre la denegació de permisos per a manifestacions
	Tram. 311-00596/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els expedients relatius a espectacles entre el 7 de gener i el 8 de febrer de 2011
	Tram. 311-00597/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els expedients relatius a espectacles entre el 7 de gener i el 8 de febrer de 2011 signats pels directors de serveis territorials
	Tram. 311-00598/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a protegir els periodistes que informaven d’una celebració esportiva des de l’Hotel Lloret, de Barcelona, el 3 de maig de 2011
	Tram. 311-00604/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’operació dissenyada pel Departament d’Interior per a la celebració esportiva que va tenir lloc el 3 de maig de 2011 a la Rambla de Barcelona
	Tram. 311-00605/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la destitució del subdirector general operatiu del Cos de Bombers de la Generalitat
	Tram. 311-00608/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’experiència professional i els mèrits de la subdirectora general operativa del Cos de Bombers de la Generalitat
	Tram. 311-00609/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dissolució pels Mossos d’Esquadra dels grups de persones assegudes a la calçada
	Tram. 311-00633/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a poder identificar els mossos d’esquadra quan porten protecció antidisturbis
	Tram. 311-00634/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els resultats de l’operació policial del 27 de maig de 2011 a la plaça de Catalunya de Barcelona i a la plaça de Ricard Vinyes de Lleida
	Tram. 311-00635/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’hora d’inici de l’operació policial del 27 de maig de 2011 a la plaça de Catalunya de Barcelona
	Tram. 311-00636/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del desplegament dels Mossos d’Esquadra a la plaça de Catalunya de Barcelona el 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00637/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de mossos d’esquadra en l’operació policial de la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00638/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aïllament de mossos d’esquadra durant la retirada de l’operació policial de la plaça de Catalunya de Barcelona el dia 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00639/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de ferits en l’operació de neteja a la plaça de Catalunya de Barcelona i a la plaça de Ricard Vinyes de Lleida el 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00643/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el prestigi del Cos de Mossos d’Esquadra arran de l’operació policial del 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00644/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el prestigi del Cos de Mossos d’Esquadra arran del tractament fet per la premsa estrangera sobre l’actuació policial a la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00645/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reclamació de la dimissió del conseller d’Interior feta a la plaça de Catalunya de Barcelona el 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00646/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les signatures recollides per mitjà de les xarxes socials per a reclamar la dimissió del conseller d’Interior
	Tram. 311-00647/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les crítiques del Col·legi d’Advocats de Barcelona i d’Amnistia Internacional a l’operació policial del 27 de maig del 2011
	Tram. 311-00650/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les crítiques dels sindicats de mossos d’esquadra a l’operació policial de Barcelona del 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00651/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les crítiques fetes per la Guàrdia Urbana de Barcelona al Departament d’Interior per l’operació policial de Barcelona del 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00652/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les qualificacions fetes pel conseller d’Interior sobre la concentració de la plaça de Catalunya de Barcelona
	Tram. 311-00653/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les crítiques als sindicats fetes pel conseller d’Interior el 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00654/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús de bales de goma i altres projectils en els incidents de la plaça de Catalunya de Barcelona el 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00655/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’advertiment previ per part dels Mossos d’Esquadra de la càrrega policial a la plaça de Catalunya el 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00656/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la decisió del ministre de l’Interior de no donar suport públic a l’actuació del Departament d’Interior en els incidents de la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00657/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nomenament del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya
	Tram. 311-00661/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat del Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya
	Tram. 311-00662/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les declaracions del conseller d’Interior al mitjans de comunicació en la celebració del Dia de les Esquadres a Valls (Alt Camp) el 28 de maig de 2011
	Tram. 311-00664/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la idoneïtat que el conseller d’Interior faci declaracions als mitjans de comunicació el Dia de les Esquadres
	Tram. 311-00665/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la sortida del conseller d’Interior per la porta de darrere del local de Valls (Alt Camp) en què es va celebrar el Dia de les Esquadres
	Tram. 311-00666/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la capacitat del conseller d’Interior per a dirigir el Departament d’Interior en aquest moment d’inestabilitat econòmica i social
	Tram. 311-00667/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilització de les xarxes socials d’una manera inapropiada per part d’algun mosso d’esquadra amb relació als concentrats a la plaça de Catalunya de Barcelona després dels fets del 27 de maig de 
	Tram. 311-00669/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca d’avís als manifestants per part dels Mossos d’Esquadra amb relació a la càrrega del matí del 27 de maig del 2011 a la plaça de Catalunya de Barcelona
	Tram. 311-00670/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca de mediació amb els concentrats a la plaça de Catalunya de Barcelona abans de l’inici de l’operació policial del 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00671/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el diàleg, abans del 27 de maig de 2011, entre Televisió de Catalunya i els representants dels concentrats a la plaça de Catalunya de Barcelona amb relació a la instal·lació d’una pantalla gegant p
	Tram. 311-00672/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra desplegats a la plaça de Catalunya de Barcelona el 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00673/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la base legal per a exigir les factures dels objectes retirats en l’operació policial de la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011 a llurs propietaris
	Tram. 311-00674/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de l’ús no policial de les dades emmagatzemades als ordinadors retirats de la plaça de Catalunya de Barcelona el 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00675/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici d’una investigació de l’operació policial a la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011 per part d’un organisme dependent del Consell d’Europa i sobre el seu interès per la de
	Tram. 311-00676/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el respecte dels protocols d’actuació en cas de càrrega en l’operació policial a la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00677/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions amb Televisió de Catalunya perquè no tornés a emetre imatges de les càrregues policials després del 27 de maig de 2011
	Tram. 311-00678/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la conducta d’un diputat del Parlament que conduïa amb excés de velocitat
	Tram. 311-00681/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca de pronunciament del president de la Generalitat i del conseller d’Interior amb relació a la conducta d’un diputat del Parlament que conduïa amb excés de velocitat
	Tram. 311-00682/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació de l’excés de velocitat en la conducció donada per un diputat del Parlament
	Tram. 311-00683/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els arguments del Govern per a afirmar que a Catalunya hi ha un problema de «kale borroka»
	Tram. 311-00689/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes que va mantenir el conseller d’Interior per a analitzar el moviment del 15-M
	Tram. 311-00690/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la supervisió d’una operació policial al barri de Sant Roc, de Badalona (Barcelonès), per l’alcalde d’aquest municipi
	Tram. 311-00691/09
	Retirada


	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
	Retirada


	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
	Retirada


	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
	Retirada


	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
	Retirada


	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
	Retirada






	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió que fa el Departament d’Ensenyament de l’evolució de la població escolar a Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00861/09
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acord de construcció de la primera fase de l’Escola Marta Mata, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00862/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les exigències del Departament d’Ensenyament en l’habilitació dels terrenys per a construir-hi l’Escola Marta Mata, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00863/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la comunicació del Departament d’Ensenyament a l’Ajuntament de Barberà del Vallès (Vallès Occidental) de l’inici de les obres de construcció de l’Escola Marta Mata
	Tram. 311-00864/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst pel Departament d’Ensenyament per a la construcció de l’Escola Marta Mata, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00865/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la comunicació del Departament d’Ensenyament a l’Ajuntament de Barberà del Vallès (Vallès Occidental) i a les famílies del calendari de construcció de l’Escola Marta Mata
	Tram. 311-00866/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació donada a les famílies pel Departament d’Ensenyament amb relació a les necessitats d’escolarització i a la situació de l’Escola Marta Mata, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00867/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les resolucions aprovades per la Comissió d’Ensenyament i Universitats
	Tram. 311-00868/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la Resolució 129/IX, sobre l’inici de les obres de la primera fase de la construcció de l’Escola Marta Mata, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00869/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les escoles de música d’iniciativa pública municipal
	Tram. 311-00870/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ajuts a les escoles de música d’iniciativa privada
	Tram. 311-00871/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment dels ajuts a les escoles de música d’iniciativa pública municipal
	Tram. 311-00872/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acord amb els representants de les administracions municipals per a la supervivència de les escoles de música d’iniciativa pública municipal
	Tram. 311-00873/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’efecte de les retallades pressupostàries en els conservatoris de música
	Tram. 311-00874/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’abast de l’educació musical que ha d’oferir el sistema educatiu
	Tram. 311-00875/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració de l’educació musical com una disciplina pedagògica d’interès general
	Tram. 311-00876/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment dels objectius del Tractat de Lisboa relatius a l’oferta d’escoles bressol
	Tram. 311-00877/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió del nombre de places d’escola bressol
	Tram. 311-00878/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els compromisos amb els ajuntaments per a la gestió i el manteniment de les escoles bressol
	Tram. 311-00879/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el finançament de la diferència entre el finançament anual per plaça d’escola bressol previst i la quantitat proposada pel Govern el 2011
	Tram. 311-00880/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la repercussió en les famílies de la diferència entre el finançament anual de la Generalitat previst i el finançament proposat el 2011
	Tram. 311-00881/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les escoles bressols d’iniciativa pública basades en la col·laboració econòmica entre la Generalitat, els ajuntaments i les famílies
	Tram. 311-00882/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el concert amb escoles privades de necessitats relacionades amb les escoles bressol
	Tram. 311-00883/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mensualitats per escolarització en escoles bressol que considera assumibles pel conjunt de la població
	Tram. 311-00884/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions educativa i pedagògica que han de tenir les escoles bressol
	Tram. 311-00885/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures aplicades als presumptes implicats en els fets del 15 de juny de 2011 a l’entrada del Parlament
	Tram. 311-00886/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les ordres judicials en les detencions dels presumptes implicats en els fets del 15 de juny de 2011 a l’entrada del Parlament
	Tram. 311-00887/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals es van detenir persones que s’havien posat a disposició judicial voluntàriament a la Ciutat de la Justícia de Barcelona
	Tram. 311-00888/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’entrada d’un grup de mossos antiavalots encaputxats i sense identificar a la Ciutat de la Justícia
	Tram. 311-00889/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals es va ordenar la identificació de les persones que eren al bar de la Ciutat de la Justícia de Barcelona el 6 d’octubre de 2011
	Tram. 311-00890/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals es va ordenar la retenció d’un grup de periodistes a la Ciutat de la Justícia de Barcelona el 6 d’octubre de 2011
	Tram. 311-00891/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demanda d’explicacions del jutge de guàrdia de la Ciutat de la Justícia de Barcelona al cap de l’operació dels Mossos d’Esquadra per l’actuació del 6 d’octubre de 2011
	Tram. 311-00892/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’opinió expressada pel director del Servei Català de Trànsit sobre la nova regulació de velocitat a l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 311-00893/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració positiva del director del Servei Català de Trànsit sobre la nova regulació de la velocitat a l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 311-00894/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els expedients sancionadors registrats del març a l’agost del 2010 a l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 311-00895/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els expedients sancionadors del març a l’agost del 2011 a l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 311-00896/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import de la recaptació dels expedients sancionadors del març a l’agost del 2010 a l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 311-00897/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import de la recaptació dels expedients sancionadors del març a l’agost del 2011 a l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 311-00898/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reimplantació de la limitació de la velocitat a 80 quilòmetres per hora a l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 311-00899/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la velocitat mitjana dels vehicles a l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 311-00900/09
	Anunci





	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acreditació de la situació financera de l’Institut Català de Salut
	Tram. 314-11557/09
	Formulació
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 2 d’agost de 2011
	Tram. 314-11558/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 30 d’agost de 2011
	Tram. 314-11559/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 6 de setembre de 2011
	Tram. 314-11560/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 13 de setembre de 2011
	Tram. 314-11561/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 20 de setembre de 2011
	Tram. 314-11562/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que es recullen al Pla director del monestir de Santa Maria de Poblet
	Tram. 314-11563/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució de les actuacions que preveu el Pla director del monestir de Santa Maria de Poblet
	Tram. 314-11564/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de les actuacions que preveu el Pla director del monestir de Santa Maria de Poblet
	Tram. 314-11565/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que preveu el Pla director del monestir de Santa Maria de Poblet assumides per altres administracions
	Tram. 314-11566/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que preveu el Pla director del monestir de Santa Maria de Poblet assumides per institucions privades
	Tram. 314-11567/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que preveu el Pla director del Monestir de Santa Maria de Poblet patrocinades per empreses o institucions privades
	Tram. 314-11568/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que preveu el Pla director del monestir de Santa Maria de Poblet que es preveu que siguin patrocinades per empreses o institucions privades
	Tram. 314-11569/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que preveu el Pla director del monestir de Santa Maria de Poblet anul·lades de l’1 de gener de 2011 ençà
	Tram. 314-11570/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el vincle entre el Pla director del monestir de Santa Maria de Poblet i els objectius de la Junta Rectora del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet
	Tram. 314-11571/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual el president de la Fundació Correa Veglison és vocal del Patronat del Reial Monestir de Poblet
	Tram. 314-11572/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de l’activitat de la Fundació Correa Veglison
	Tram. 314-11573/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del president de la Fundació Correa Veglison en les reunions del Patronat del Reial Monestir de Poblet
	Tram. 314-11574/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords adoptats pel Patronat del Reial Monestir de Poblet
	Tram. 314-11575/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació d’un representant del Consell General dels Pirineus Orientals com a vocal del Patronat del Reial Monestir de Poblet
	Tram. 314-11576/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació d’un representant de la regió autònoma de Sardenya com a vocal del Patronat del Reial Monestir de Poblet
	Tram. 314-11577/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió amb transport públic entre l’estació de ferrocarril de Vimbodí (Conca de Barberà) i el monestir de Santa Maria de Poblet
	Tram. 314-11578/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió amb transport públic entre l’estació de ferrocarril de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) i el monestir de Santa Maria de Poblet
	Tram. 314-11579/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a promoure l’accés amb transport públic al monestir de Santa Maria de Poblet
	Tram. 314-11580/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió amb transport públic entre el monestir de Santa Maria de Poblet i el de Santa Maria de Vallbona
	Tram. 314-11582/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió amb transport públic entre el monestir de Santa Maria de Poblet i el de Santes Creus
	Tram. 314-11583/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió amb transport públic entre el monestir de Santes Creus i el de Santa Maria de Vallbona
	Tram. 314-11584/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sinistralitat viària al terme municipal de Garcia (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-11585/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a reduir la sinistralitat viària al terme municipal de Garcia (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-11586/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir la sinistralitat viària al terme municipal de Garcia (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-11587/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials de l’Escola El Verger, de Garcia (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-11588/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans que el Departament d’Educació posa a disposició dels alumnes amb necessitats educatives especials de l’Escola El Verger, de Garcia (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-11589/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que l’Associació Nuclear Ascó Vandellòs ha subvencionat a Garcia (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-11590/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació d’un representant de l’Associació Nuclear Ascó Vandellòs com a vocal del Patronat del Castell de Miravet
	Tram. 314-11591/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que s’han beneficiat del Programa de desenvolupament rural a Garcia (Ribera d’Ebre) en el període 2007-2013
	Tram. 314-11592/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de foment dels allotjaments de turisme rural a la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-11593/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a fomentar els allotjaments de turisme rural a la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-11594/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a diversificar els sectors productius de la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-11595/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’actuacions per a diversificar els sectors productius de la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-11596/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat de l’oferta d’agroturisme a la Ribera d’Ebre amb la pervivència de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II
	Tram. 314-11597/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat de l’oferta d’agroturisme a la Ribera d’Ebre amb la instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a Ascó
	Tram. 314-11598/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del desenvolupament i la promoció de la producció agrícola integrada a la Ribera d’Ebre amb la pervivència de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II
	Tram. 314-11599/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del desenvolupament i la promoció de la producció agrícola integrada a la Ribera d’Ebre amb la instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a Ascó
	Tram. 314-11600/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del desenvolupament i la promoció de la producció agrícola ecològica a la Ribera d’Ebre amb la pervivència de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II
	Tram. 314-11601/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del desenvolupament i la promoció de la producció agrícola ecològica a la Ribera d’Ebre amb la instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a Ascó
	Tram. 314-11602/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a millorar l’oferta de serveis de transport públic per carretera a la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-11603/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’actuacions per a millorar l’oferta de serveis de transport públic per carretera a la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-11604/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en matèria de transports públics per carretera al terme municipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-11605/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’actuacions en matèria de transports públics per carretera al terme municipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-11606/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en matèria de transport ferroviari de passatgers al terme municipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-11607/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en matèria de transport ferroviari de passatgers al terme municipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-11608/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme per a millorar la connectivitat de la xarxa de transport públic per carretera amb el transport ferroviari de passatgers al terme municipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-11609/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a millorar la connectivitat de la xarxa de transport públic per carretera amb el transport ferroviari de passatgers al terme municipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-11610/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades per a obres de restauració i conservació d’immobles de valor cultural a la Ribera d’Ebre del 2010 ençà
	Tram. 314-11611/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els destinataris de les subvencions atorgades per a obres de restauració i conservació d’immobles de valor cultural a la Ribera d’Ebre del 2010 ençà
	Tram. 314-11612/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les subvencions atorgades per a obres de restauració i conservació d’immobles de valor cultural a la Ribera d’Ebre del 2010 ençà
	Tram. 314-11613/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds per a la instal·lació d’embarcadors públics a la Ribera d’Ebre presentades el 2011
	Tram. 314-11614/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds per a la instal·lació d’embarcadors públics pendents de resolució a la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-11615/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a la instal·lació d’embarcadors públics a la Ribera d’Ebre resoltes favorablement de l’1 de gener de 2011 ençà
	Tram. 314-11616/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que l’Agència Catalana de l’Aigua té de l’estat dels embarcadors públics a la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-11617/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels Mossos d’Esquadra destinats a la regió policial de Girona que s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
	Tram. 314-11618/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels Mossos d’Esquadra destinats a la regió policial Central que s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
	Tram. 314-11619/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels Mossos d’Esquadra destinats a la regió policial de Ponent que s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
	Tram. 314-11620/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels Mossos d’Esquadra destinats a la regió policial del Pirineu Occidental que s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
	Tram. 314-11621/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels Mossos d’Esquadra destinats a la regió policial del Camp de Tarragona que s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
	Tram. 314-11622/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels Mossos d’Esquadra destinats a la regió policial de les Terres de l’Ebre que s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
	Tram. 314-11623/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels Mossos d’Esquadra destinats a la regió policial Metropolitana Nord que s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
	Tram. 314-11624/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels Mossos d’Esquadra destinats a la regió policial Metropolitana Barcelona que s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
	Tram. 314-11625/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de la vint-i-quatrena promoció dels Mossos d’Esquadra destinats a la regió policial Metropolitana Sud que s’han incorporat a cada àrea bàsica policial
	Tram. 314-11626/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els delictes comesos a les comarques de Tarragona del 2008 ençà
	Tram. 314-11627/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments i les places residencials per a la gent gran a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-11628/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris a explotacions agrícoles i ramaderes del Baix Penedès del juliol de 2011 ençà
	Tram. 314-11629/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les àrees bàsiques policials a les quals s’han destinat els mossos d’esquadra de la vint-i-quatrena promoció
	Tram. 314-11630/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició formal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) al Departament d’Interior per a instal·lar càmeres de videovigilància a la ciutat
	Tram. 314-11631/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de compra de lots de Nadal del sector públic
	Tram. 314-11632/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de compra de lots de Nadal per part de les empreses públiques
	Tram. 314-11633/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats per la Generalitat als municipis per al manteniment de les gosseres
	Tram. 314-11634/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies tramitades per manca d’assegurança de responsabilitat civil per la tinença d’animals salvatges i exòtics
	Tram. 314-11635/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions per a comprovar la situació de les gosseres
	Tram. 314-11636/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’animals ingressats en gosseres
	Tram. 314-11637/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els censos municipals d’animals de companyia
	Tram. 314-11638/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies per maltractament d’animals presentades el 2009 i el 2010 i sobre les sancions imposades
	Tram. 314-11639/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies per mutilacions d’animals presentades el 2009 i el 2010 i sobre les sancions imposades
	Tram. 314-11640/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions a centres de venda d’animals el 2009 i el 2010
	Tram. 314-11641/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones denunciades per manca d’identificació o inscripció de gossos, gats i fures el 2009 i el 2010 i sobre les sancions imposades
	Tram. 314-11642/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 27 de setembre de 2011
	Tram. 314-11643/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 4 d’octubre de 2011
	Tram. 314-11644/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures aplicades als presumptes implicats en els fets del 15 de juny de 2011 a l’entrada del Parlament
	Tram. 314-11645/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les ordres judicials en les detencions dels presumptes implicats en els fets del 15 de juny de 2011 a l’entrada del Parlament
	Tram. 314-11646/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es van detenir persones que s’havien posat a disposició judicial voluntàriament a la Ciutat de la Justícia de Barcelona
	Tram. 314-11647/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada d’un grup de mossos antiavalots encaputxats i sense identificar a la Ciutat de la Justícia
	Tram. 314-11648/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es va ordenar la identificació de les persones que eren al bar de la Ciutat de la Justícia de Barcelona el 6 d’octubre de 2011
	Tram. 314-11649/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es va ordenar la retenció d’un grup de periodistes a la Ciutat de la Justícia de Barcelona el 6 d’octubre de 2011
	Tram. 314-11650/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda d’explicacions del jutge de guàrdia de la Ciutat de la Justícia de Barcelona al cap de l’operació dels Mossos d’Esquadra per l’actuació del 6 d’octubre de 2011
	Tram. 314-11651/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió expressada pel director del Servei Català de Trànsit sobre la nova regulació de velocitat a l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 314-11652/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració positiva del director del Servei Català de Trànsit sobre la nova regulació de la velocitat a l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 314-11653/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients sancionadors registrats del març a l’agost del 2010 a l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 314-11654/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients sancionadors del març a l’agost del 2011 a l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 314-11655/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la recaptació dels expedients sancionadors del març a l’agost del 2010 a l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 314-11656/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la recaptació dels expedients sancionadors del març a l’agost del 2011 a l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 314-11657/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reimplantació de la limitació de la velocitat a 80 quilòmetres per hora a l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 314-11658/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la velocitat mitjana dels vehicles a l’antiga zona 80 de l’àrea metropolitana de Barcelona
	Tram. 314-11659/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de vols de les companyies que operaran a l’aeroport de Girona
	Tram. 314-11660/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a protegir i promoure el sòl destinat a usos agraris i l’eficiència d’aquests usos
	Tram. 314-11661/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’un projecte de llei d’espais agraris
	Tram. 314-11662/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis necessaris per a l’elaboració de la llei de creació d’un fons de terres agrícoles i silvícoles
	Tram. 314-11663/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació del pla interdepartamental per a l’optimització dels recursos derivats de la silvicultura i les explotacions forestals
	Tram. 314-11664/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de tarifes específiques per l’energia utilitzada en les impulsions per als usuaris de sistemes de reg
	Tram. 314-11665/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la simplificació i la reducció de la càrrega administrativa als usuaris dels serveis del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 314-11666/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en la normativa per a facilitar els tràmits administratius als usuaris del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 314-11667/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector
	Tram. 314-11668/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector de la fruita dolça
	Tram. 314-11669/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector de la vinya
	Tram. 314-11670/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector dels cítrics
	Tram. 314-11671/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector de l’oli d’oliva
	Tram. 314-11672/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector porquí
	Tram. 314-11673/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector avícola
	Tram. 314-11674/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector de la cuniculicultura
	Tram. 314-11675/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector boví
	Tram. 314-11676/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector boví lleter
	Tram. 314-11677/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector de l’oví i el cabrum
	Tram. 314-11678/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector equí
	Tram. 314-11679/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector de l’apicultura
	Tram. 314-11680/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector dels cereals i altres herbacis
	Tram. 314-11681/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector de l’arròs
	Tram. 314-11682/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector de la flor i de la planta ornamental
	Tram. 314-11683/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector de la producció ecològica
	Tram. 314-11684/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi que està patint el sector de la pesca i l’aqüicultura
	Tram. 314-11685/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè el sistema d’assegurances agràries ajudi a consolidar la viabilitat de les explotacions agràries
	Tram. 314-11686/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a aconseguir un sistema global d’assegurances per al sector
	Tram. 314-11687/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació d’una línia de capital de risc per a les cooperatives i les empreses del sector agroalimentari per a desplegar els projectes de nova producció, de transformació o de comercialització dels product
	Tram. 314-11688/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació d’una línia de capital de risc per als emprenedors del sector agroalimentari per a desplegar els projectes de nova producció, de transformació o de comercialització dels productes
	Tram. 314-11689/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a iniciatives de diversificació per a ajudar els joves a començar activitats econòmiques
	Tram. 314-11690/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supressió del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i l’assumpció de les seves funcions pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 314-11691/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supressió del Consell Català de la Producció Integrada i l’assumpció de les seves funcions pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 314-11692/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a la consideració de la flota litoral catalana com a flota artesanal
	Tram. 314-11693/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nous plans d’ajuts a l’estalvi energètic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 314-11694/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implementació del sistema de pesatge i classificació de canals porquines
	Tram. 314-11695/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per al finançament de l’actiu circulant i per a les inversions en transformació i comercialització de les cooperatives 
	Tram. 314-11696/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un pla marc del cooperativisme agrari
	Tram. 314-11697/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a conservar el patrimoni cultural i històric de les cooperatives agràries
	Tram. 314-11698/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració del Pla estratègic nacional de suport a l’agricultura i l’alimentació
	Tram. 314-11699/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a impulsar els contractes entre la indústria i els distribuïdors i els productors per a augmentar la competitivitat
	Tram. 314-11700/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció dels productes agroalimentaris catalans entre els consumidors i els sectors de la restauració i la gastronomia
	Tram. 314-11701/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa marc territorialitzat de formació per a l’emprenedoria de base agroalimentària
	Tram. 314-11702/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió del decret relatiu a l’artesania alimentària
	Tram. 314-11703/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions bilaterals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb diverses associacions d’agricultors
	Tram. 314-11704/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 1 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
	Tram. 314-11705/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 2 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
	Tram. 314-11706/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 3 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
	Tram. 314-11707/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 4 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
	Tram. 314-11708/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 5 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
	Tram. 314-11709/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 6 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
	Tram. 314-11710/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 7 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
	Tram. 314-11711/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 8 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
	Tram. 314-11712/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 9 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
	Tram. 314-11713/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 10 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
	Tram. 314-11714/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 11 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
	Tram. 314-11715/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 12 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
	Tram. 314-11716/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 13 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
	Tram. 314-11717/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 14 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
	Tram. 314-11718/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 15 de les obres de millorament de camins del Pla d’Urgell
	Tram. 314-11719/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures endegades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a pal·liar la crisi del sector de la fruita seca.
	Tram. 314-11720/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla de regadius
	Tram. 314-11721/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en els regadius
	Tram. 314-11722/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en els regadius que han estat paralitzades
	Tram. 314-11723/09
	Formulació





	3.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el percentatge i el cost per programa de producció externa de la Corporació
	Tram. 312-00028/09
	Anunci

	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la participació de tertulians en els programes de Catalunya Ràdio
	Tram. 312-00029/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la participació de tertulians en els programes de Televisió de Catalunya
	Tram. 312-00030/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió de tancament pressupostari de l’exercici del 2011 de la Corporació
	Tram. 312-00031/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió pressupostària de la Corporació per al 2012
	Tram. 312-00032/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els darrers informes sobre la Corporació elaborats per la Sindicatura de Comptes
	Tram. 312-00033/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el grau de satisfacció de la Corporació amb relació al programa El matí de Catalunya Ràdio
	Tram. 312-00034/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la fase d’aplicació del pla d’estalvi i eficiència de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
	Tram. 312-00035/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’evolució dels ingressos per publicitat en les empreses de la Corporació
	Tram. 312-00036/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els resultats de l’Estudi general de mitjans amb relació a Catalunya Ràdio
	Tram. 312-00037/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a adequar l’administració i gestió de la Corporació a les recomanacions de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 312-00038/09
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’anunci del conductor d’un informatiu de Catalunya Ràdio que formarà part de l’equip assessor d’un candidat a les eleccio
	Tram. 322-00017/09
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les perspectives de tancament pressupostari per al 2011
	Tram. 322-00018/09
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació i el calendari del procés de fusió d’empreses
	Tram. 322-00019/09
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les causes del canvi de nom del portal informatiu de Catalunya Ràdio i TV3
	Tram. 322-00020/09
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la neutralitat i la pluralitat dels mitjans de la Corporació i sobre el futur dels mitjans públics
	Tram. 322-00021/09
	Anunci


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu de la prostitució i les pràctiques sexuals al barri gòtic de Barcelona
	Tram. 323-00015/09
	Anunci


	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la situació creada per la incorporació de Joan Barril, conductor del programa La República, al consell assessor de Josep Antoni Duran i Lleida
	Tram. 323-00016/09
	Anunci


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la posició del canal Super3 amb relació als canals Clan TV i Disney Channel
	Tram. 323-00017/09
	Anunci


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les audiències de setembre dels canals de Televisió de Catalunya
	Tram. 323-00018/09
	Anunci


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les estratègies de comercialització de productes vinculats a programes de TV3
	Tram. 323-00019/09
	Anunci


	Pregunta la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la nova etapa del programa de TV3 Els matins
	Tram. 323-00020/09
	Anunci


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el documental «Monarquia o república?»
	Tram. 323-00021/09
	Anunci







