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S U M A R I

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 
motius de l’aturada de la segona fase de les obres de l’Esco-
la Parc del Saladar, a Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-08556/09
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contracte amb GISA relatiu a la segona fase de les obres de 
l’Escola Parc del Saladar, a Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-08557/09
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’alternativa a la no-execució de la segona fase de les obres 
de l’Escola Parc del Saladar, a Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-08558/09
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model de telèfons i el tipus de contracte amb què s’han ad-
quirit per a la direcció de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament
Tram. 314-08570/09
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
renovació de l’obtenció del certificat de qualitat en la gestió 
atorgat a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment el 2010
Tram. 314-08572/09
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies principals del Programa d’avaluació de satisfacció dels 
destinataris de l’Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament per al 2011
Tram. 314-08575/09
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’expedient de regulació d’ocupació de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament
Tram. 314-08583/09
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de revertir en els propers exercicis pressupostaris 
les retallades del pressupost per a cooperació al desenvo-
lupament
Tram. 314-08585/09
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 26 de juliol de 2011
Tram. 314-08648/09
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 19 de juliol de 2011
Tram. 314-08649/09
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
noves mesures de gestió i de pagament de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 314-08895/09
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicis de frau en el cobrament de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08896/09
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones afectades pel canvi en la gestió de la 
renda mínima d’inserció
Tram. 314-08897/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si 
s’ha comunicat als perceptors de la renda mínima d’inserció 
el canvi del sistema de cobrament
Tram. 314-08898/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data i la manera com s’ha comunicat als perceptors de la 
renda mínima d’inserció el canvi del sistema de cobrament
Tram. 314-08899/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data en què els perceptors de la renda mínima d’inserció han 
rebut la comunicació del canvi del sistema de cobrament
Tram. 314-08900/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data i l’hora en què es va comunicar als ajuntaments el canvi 
del sistema de cobrament de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08901/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
beneficis de les entitats financeres en concepte de comissi-
ons per l’ingrés dels xecs de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08902/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones amb problemes de pagament de 
serveis bàsics pel fet de no haver cobrat l’1 d’agost la renda 
mínima d’inserció
Tram. 314-08903/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció a les persones amb problemes de pagament de 
serveis bàsics pel fet de no haver cobrat l’1 d’agost la renda 
mínima d’inserció
Tram. 314-08904/09
Resposta del Govern p. 16
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data en què tots els perceptors de la renda mínima d’inser-
ció hauran rebut el xec de l’agost
Tram. 314-08905/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost d’enviament dels xecs de l’agost de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 314-08906/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost que tindrà per als ajuntaments el fet que els perceptors 
de la renda mínima d’inserció no l’hagin cobrada l’1 d’agost
Tram. 314-08907/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compensació als ajuntament pel cost de les emergències 
socials derivades del fet que els perceptors de la renda míni-
ma d’inserció no l’hagin cobrada l’1 d’agost
Tram. 314-08908/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data en què es va comunicar a les entitats gestores el canvi 
del sistema de gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08909/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre total de persones que perceben la renda mínima 
d’inserció
Tram. 314-08910/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perceben la renda mínima d’inser-
ció, desglossat per comarques
Tram. 314-08911/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perceben la renda mínima d’inser-
ció a Barcelona
Tram. 314-08912/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perceben la renda mínima d’inser-
ció, desglossat per demarcacions territorials
Tram. 314-08913/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coordinació en la planificació del canvi del sistema de gestió 
de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08914/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat per al pagament de la renda mínima d’inser-
ció del 2007 al 2010
Tram. 314-08915/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import destinat al pagament de la renda mínima d’inserció 
en els pressupostos per al 2011
Tram. 314-08916/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds de cobrament de la renda mínima 
d’inserció, desglossat per mesos
Tram. 314-08917/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’afectats per l’enduriment de les condicions de 
cobrament de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08918/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’afectats per l’allargament del període de residèn-
cia requerit per al cobrament de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08919/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que deixaran de percebre la renda 
mínima d’inserció per la limitació del temps de cobrament
Tram. 314-08920/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de la renda mínima d’inserció com a dret sub-
jectiu
Tram. 314-08921/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
limitació de la dotació econòmica de la renda mínima d’in-
serció en funció de les disponibilitats pressupostàries
Tram. 314-08922/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció que es prestarà a les persones que deixin de perce-
bre la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08924/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de perceptors i de beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 314-08925/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
perfil dels perceptors de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08926/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la coordinació amb els ajuntaments pel que fa al canvi del 
sistema de cobrament de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08927/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data en què la Comissió Interdepartamental de la Renda Mí-
nima d’Inserció va tractar el canvi del sistema de cobrament 
de la renda
Tram. 314-08928/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el moment en què es van valorar els indicis de frau que van 
portar al canvi del sistema de gestió de la renda mínima d’in-
serció
Tram. 314-08929/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conclusions de la Comissió Interdepartamental de la Renda 
Mínima d’Inserció amb relació als indicis de frau i al canvi del 
sistema de gestió de la renda
Tram. 314-08930/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de residus impropis en els índexs de recollida 
selectiva del 2010
Tram. 314-08931/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge dels envasos lleugers en la recollida selectiva 
bruta de residus el 2010
Tram. 314-08932/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge dels medicaments en la recollida selectiva 
bruta de residus el 2010
Tram. 314-08933/09
Resposta del Govern p. 20
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge dels residus orgànics en la recollida selectiva 
bruta de residus el 2010
Tram. 314-08934/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge que representa el cartró en la recollida selectiva 
bruta de residus el 2010
Tram. 314-08935/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge dels impropis en la recollida selectiva bruta de 
residus el 2010
Tram. 314-08936/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
camí de Bellvís a Vilanova de la Barca
Tram. 314-09102/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variant de la carretera C-13 de Vilanova de la Barca (Segrià)
Tram. 314-09103/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per a iniciar els vols entre els aeroports de Girona - 
Costa Brava i de Madrid-Barajas
Tram. 314-09104/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions de Spanair per a operar a l’aeroport de Girona - 
Costa Brava amb el vol entre Girona i Madrid
Tram. 314-09105/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat a l’aeroport de Barcelona - el Prat dels vols d’hivern 
de Transavia cap a Holanda que fins ara operaven des de 
l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 314-09106/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
companyies amb les quals negocia perquè operin a l’aero-
port de Girona - Costa Brava
Tram. 314-09107/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variant de la carretera C-154 de Sagàs (Berguedà)
Tram. 314-09113/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’antiguitat mitjana dels trens del servei de rodalia de Bar-
celona
Tram. 314-11538/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’antiguitat mitjana dels trens del servei regional
Tram. 314-11539/09
Resposta del Govern p. 23

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les dificultats d’alguns instituts per a pagar les 
despeses corrents
Tram. 311-00962/09
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la comunicació feta pels directors dels instituts 

al Departament d’Ensenyament amb relació a les dificultats 
per a cobrir les necessitats dels centres
Tram. 311-00963/09
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’avançament de pagaments als instituts per a 
afrontar les despeses ordinàries
Tram. 311-00964/09
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’alternativa dels instituts per a cobrir el pagament 
de les despeses bàsiques
Tram. 311-00965/09
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la contribució dels pares dels alumnes al manteni-
ment dels instituts
Tram. 311-00966/09
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la situació generada per l’alt contingut d’arsènic en 
l’aigua de beure de l’Argentera (Baix Camp)
Tram. 311-00967/09
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aportació de cisternes d’aigua potable a l’Argen-
tera (Baix Camp) per part de l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 311-00968/09
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el finançament necessari per a solucionar el 
problema del subministrament d’aigua potable a l’Argentera 
(Baix Camp)
Tram. 311-00969/09
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la incorporació d’una partida en els pressupostos 
del 2012 per a fer les obres que garanteixin el subministra-
ment d’aigua potable a l’Argentera (Baix Camp)
Tram. 311-00970/09
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’actitud de l’alcalde de l’Argentera (Baix Camp) de 
no avisar la població del problema de l’aigua amb un nivell 
no permès d’arsènic
Tram. 311-00971/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les seves actuacions en el marc del Consorci de la 
Serra de Llaberia
Tram. 311-00985/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions previstes en el marc del Consorci 
de la Serra de Llaberia
Tram. 311-00986/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ajornament d’actuacions previstes pel Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge en el marc del Consorci 
de la Serra de Llaberia
Tram. 311-00987/09
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’anul·lació d’actuacions previstes pel Departament 
de Medi Ambient i Habitatge en el marc del Consorci de la 
Serra de Llaberia
Tram. 311-00988/09
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el departament que ha assumit les competències 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació al 
Consorci de la Serra de Llaberia
Tram. 311-00989/09
Anunci p. 28
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els departaments que tenen relació amb el Con-
sorci de la Serra de Llaberia
Tram. 311-00990/09
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures d’estalvi que s’apliquen a l’Agència 
Catalana de l’Aigua
Tram. 311-00991/09
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les depuradores que han deixat de funcionar 
o funcionen per sota de llur capacitat per motius econòmics
Tram. 311-00992/09
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els equips de proveïment d’aigua que han deixat 
de funcionar o funcionen per sota de llur capacitat per mo-
tius econòmics
Tram. 311-00993/09
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les conseqüències d’interrompre el funcionament 
d’infraestructures de tractament d’aigües residuals i de pro-
veïment d’aigua
Tram. 311-00994/09
Anunci p. 30

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges del centre d’atenció primària del carrer 
del Rec Comtal, de Barcelona
Tram. 314-14463/09
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els càrrecs del gerent de l’Associació de Municipis en Àrees 
amb Centrals Nuclears
Tram. 314-14464/09
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dedicació d’AMAC Proyectos y Alternativas Sociedad Limi-
tada a projectes de desenvolupament local
Tram. 314-14465/09
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
president i els consellers d’AMAC Proyectos y Alternativas 
Sociedad Limitada
Tram. 314-14466/09
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les relacions entre l’Associació de Municipis en Àrees amb 
Centrals Nuclears, AMAC Proyectos y Alternativas Sociedad 
Limitada i M & B Advocats Associats, SL
Tram. 314-14467/09
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement que els socis de l’Associació de Municipis en 
Àrees amb Centrals Nuclears tenen de l’existència d’AMAC 
Proyectos y Alternativas Sociedad Limitada
Tram. 314-14468/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les seves actuacions en el marc del Consorci de la Serra de 
Llaberia
Tram. 314-14469/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el marc del Consorci de la Serra de 
Llaberia
Tram. 314-14470/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ajornament d’actuacions previstes pel Departament de 

Medi Ambient i Habitatge en el marc del Consorci de la Ser-
ra de Llaberia
Tram. 314-14471/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anul·lació d’actuacions previstes pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge en el marc del Consorci de la Serra de 
Llaberia
Tram. 314-14472/09
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
departament que ha assumit les competències del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge amb relació al Consorci 
de la Serra de Llaberia
Tram. 314-14473/09
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
departaments que tenen relació amb el Consorci de la Serra 
de Llaberia
Tram. 314-14474/09
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del manteniment de la planta dessalinitzadora de la 
Tordera quan aturi la seva activitat
Tram. 314-14475/09
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alternatives previstes per l’Agència Catalana de l’Aigua per al 
subministrament d’aigua quan s’aturi l’activitat de la planta 
dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14476/09
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons de l’Agència Catalana de l’Aigua per a aturar el funcio-
nament de la planta dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14477/09
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte sobre el cànon de l’aigua de l’aturada de l’activitat de 
la planta dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14478/09
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions dels acords entre el Grup Godó i Renfe, Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya, els centres sanitaris 
públics i els centres penitenciaris per al repartiment gratuït 
d’exemplars de La Vanguardia
Tram. 314-14479/09
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud al Ministeri de Defensa de tancament del camp de 
tir de la base militar Álvarez de Castro
Tram. 314-14480/09
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons de l’aturada de la planta dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14481/09
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
represa del subministrament d’aigua des de la planta dessa-
linitzadora de la Tordera
Tram. 314-14482/09
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació prèvia a l’empresa de subministrament d’aigua 
de Blanes (Selva) de l’aturada de la planta dessalinitzadora 
de la Tordera
Tram. 314-14483/09
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte en l’aqüífer de la Tordera i els pous de subministra-
ment de l’aturada de la planta dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14484/09
Formulació p. 37
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els costos d’explotació de la planta dessalinitzadora de la 
Tordera
Tram. 314-14485/09
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla econòmic i financer de l’Agència Catalana de l’Aigua per 
a regularitzar els deutes contrets amb els proveïdors
Tram. 314-14486/09
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de les 
factures vençudes als ens que gestionen els sistemes de 
sanejament dels rius
Tram. 314-14487/09
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el requeriment perquè es declari sòl contaminat la finca de 
l’empresa Massó i Carol
Tram. 314-14488/09
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud de l’Agència Catalana de l’Aigua a l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) de suspensió d’edi-
ficació o de canvi d’ús de la finca de l’empresa Massó i Carol
Tram. 314-14489/09
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució subsidiària del requeriment de retirada dels resi-
dus de l’empresa Massó i Carol
Tram. 314-14490/09
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reparació i el manteniment de l’últim tram de la planta des-
salinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14491/09
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte de l’aturada de la planta dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14492/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies de transport públic nocturn amb menys de cinc usua-
ris per trajecte i dia
Tram. 314-14493/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies de transport públic nocturn el cost per usuari i trajecte 
de les quals és igual o superior a 15 euros
Tram. 314-14494/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endarreriment en el pagament de la nòmina d’octubre dels 
treballadors de la Generalitat
Tram. 314-14495/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la instrucció de Tresoreria del Departament d’Economia i 
Coneixement relativa a l’endarreriment del pagament de la 
nòmina d’octubre dels treballadors de la Generalitat
Tram. 314-14496/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
causa de l’endarreriment del pagament de la nòmina d’octu-
bre dels treballadors de la Generalitat
Tram. 314-14497/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de l’endarreriment del pagament de la nòmina d’oc-
tubre dels treballadors de la Generalitat
Tram. 314-14498/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comunicació de l’endarreriment del pagament de la nòmina 
d’octubre dels treballadors de la Generalitat
Tram. 314-14499/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
futurs endarreriments en el pagament de la nòmina dels tre-
balladors de la Generalitat
Tram. 314-14500/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anul·lació en alguns sectors públics de la mesura d’endar-
rerir el pagament de la nòmina d’octubre a llurs treballadors
Tram. 314-14501/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de treballadors de la Generalitat que han sol-
licitat bestretes a l’octubre del 2011
Tram. 314-14502/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
interessos que ha reportat a la Tresoreria del Departament 
d’Economia i Coneixement l’endarreriment de tres dies en 
el pagament de la nòmina d’octubre dels treballadors de la 
Generalitat
Tram. 314-14503/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disponibilitat efectiva de la nòmina d’octubre dels treballa-
dors de la Generalitat que no són clients de «la Caixa»
Tram. 314-14504/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
resposta a les peticions dels treballadors de la Generalitat 
que han pagat interessos de demora per l’endarreriment del 
pagament de la nòmina d’octubre
Tram. 314-14505/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
danys i perjudicis pels descoberts provocats als treballa-
dors de la Generalitat per l’endarreriment del pagament de 
la nòmina d’octubre
Tram. 314-14506/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’endarrerir el pagament de la paga extraordinària 
de Nadal dels treballadors de la Generalitat
Tram. 314-14507/09
Formulació p. 44
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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 motius de l’aturada de la segona 
fase de les obres de l’Escola Parc del Sala-
dar, a Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-08556/09

Resposta del Govern
Reg. 25322 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08556/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de l’aturada de la segona fase de les obres de 
l’Escola Parc del Saladar, a Alcarràs (Segrià)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carmel Mòdol i Bresolí, Anna Simó i Cas-
telló

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries amb número de tramitació 314-
08556/09, 314-08557/09 i 314-08558/09:

L’execució de les obres corresponents a la segona fase 
de l’Escola Parc del Saladar d’Alcarràs es duran a ter-
me en el moment que la disponibilitat pressupostària ho 
permeti.

El Departament d’Ensenyament garanteix l’escolaritza-
ció de tots els alumnes del municipi d’Alcarràs, encara 
que s’hagin d’adequar espais provisionals.

Barcelona, 2 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contracte amb GISA relatiu a la se-
gona fase de les obres de l’Escola Parc del 
Saladar, a Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-08557/09

Resposta del Govern
Reg. 25322 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08556/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’alternativa a la no-execució de la se-
gona fase de les obres de l’Escola Parc del 
Saladar, a Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-08558/09

Resposta del Govern
Reg. 25322 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08556/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el model de telèfons i el tipus de con-
tracte amb què s’han adquirit per a la direc-
ció de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament
Tram. 314-08570/09

Resposta del Govern
Reg. 25592 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08570/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model de telèfons i el tipus de contracte amb què s’han 
adquirit per a la direcció de l’Agència Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb número de tramitació: 314-08570/09, amb 
la informació facilitada per la Direcció de Serveis del 
Departament de la Presidència.

Barcelona, 4 de novembre de 2011

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

Annex

Tots els alts càrrecs de la Generalitat disposen d’un telè-
fon del catàleg que ofereix el Centre de Telecomunicaci-
ons i tecnologies de la Informació.

Pel que fa a la tipologia de contracte, és la de contracte 
menor, d’acord amb el que estableix la Llei de contractes 
del sector públic.

Teresa Prohias i Ricart
Directora
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la renovació de l’obtenció del certifi-
cat de qualitat en la gestió atorgat a l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolu-
pament el 2010
Tram. 314-08572/09

Resposta del Govern
Reg. 25593 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08572/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la renovació de l’obtenció del certificat de qualitat en 
la gestió atorgat a l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament el 2010

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a les pregun-
tes escrites, amb número de tramitació: 314-08572/09 i 
314-08575/09, amb la informació facilitada per la Secre-
taria d’Afers Exteriors del Departament de la Presidèn-
cia.

Barcelona, 4 de novembre de 2011

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

Annex

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
està sotmesa al dret públic i els seus procediments ja es-
tan regulats per llei i són comuns a la resta de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya.

Això i el fet que el sistema de gestió de qualitat no preve-
ia un procediment relatiu a l’òptima execució del pressu-
post dins l’exercici, element de gran prioritat, han fet que 
no es considerés prioritària la renovació del Certificat de 
Qualitat en la gestió i s’ha decidit destinar els recursos a 
informatitzar la gestió de l’Agència.

El Programa d’avaluació de satisfacció dels destinataris 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment formava part del sistema de gestió de qualitat que, 
d’acord amb el que hem informat, s’ha deixat en suspens. 
En qualsevol cas, l’Agència continua prioritzant l’avalua-
ció de la cooperació al desenvolupament a través del seu 
programa d’avaluació operativa.

Senén Florensa i Palau
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies principals del Programa 
d’avaluació de satisfacció dels destinataris 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Des-
envolupament per al 2011
Tram. 314-08575/09

Resposta del Govern
Reg. 25593 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08572/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’expedient de regulació d’ocupació 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Des-
envolupament
Tram. 314-08583/09

Resposta del Govern
Reg. 25594 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08583/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’expedient de regulació d’ocupació de l’Agència Catala-
na de Cooperació al Desenvolupament

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb número de tramitació: 314-08583/09, amb 
la informació facilitada per la Direcció de Serveis del 
Departament de la Presidència.

Barcelona, 4 de novembre de 2011

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

Annex

Atès que l’expedient de regulació d’ocupació de l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament es troba 
en plenes negociacions, en aquests moments no podem 
facilitar a la Il·ltre. Diputada dades definitives. En qual-
sevol cas, la reestructuració que es dugui a terme es farà 
respectant la legislació vigent. (Article 51 del Reial de-
cret legislatiu 1/1995, de 24 de març).

Un cop disposem d’aquesta informació, us la farem ar-
ribar.

Teresa Prohias i Ricart
Directora
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de revertir en els propers 
exercicis pressupostaris les retallades del 
pressupost per a cooperació al desenvolu-
pament
Tram. 314-08585/09

Resposta del Govern
Reg. 25595 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08585/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de revertir en els propers exercicis pressuposta-
ris les retallades del pressupost per a cooperació al des-
envolupament

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb número de tramitació: 314-08585/09, amb 
la informació facilitada per la Direcció de Serveis del 
Departament de la Presidència.

Barcelona, 4 de novembre de 2011

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

Annex

És voluntat del Govern dotar la cooperació catalana de la 
millor manera possible, tot i les dificultats econòmiques 
actuals.

Quan disposem del projecte de pressupostos, podrem 
concretar les previsions per a l’any 2012.

Teresa Prohias i Ricart
Directora

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 26 
de juliol de 2011
Tram. 314-08648/09

Resposta del Govern
Reg. 25596 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08648/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la 
reunió del Govern del 26 de juliol de 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Laia Bonet Rull

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta conjunta a 
les preguntes escrites, amb número de tramitació: 314-
08648/09 i 314-08649/09, amb la informació facilitada 
per l’Assessoria Jurídica del Departament de la Presidèn-
cia.

Barcelona, 4 de novembre de 2011

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

Annex

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

Mercè Curull i Martínez

Advocada en Cap
Departament de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del  
19 de juliol de 2011
Tram. 314-08649/09

Resposta del Govern
Reg. 25596 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08648/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les noves mesures de gestió i de pa-
gament de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08895/09

Resposta del Govern
Reg. 25567 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08895/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les noves mesures de gestió i de pagament de la renda 
mínima d’inserció

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

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

1. El pagament de la renda mínima d’inserció mitjançant 
xec nominatiu s’ha realitzat únicament durant el mes 
d’agost emmarcat en el conjunt d’actuacions dirigides a 
l’actualització de les dades de les persones perceptores 
de l’RMI i poder detectar els canvis de domicili no co-
municats a la Generalitat.

Finalitzat el dispositiu especial del mes d’agost s’ha se-
guit com fins el moment realitzant el pagament per trans-
ferència bancària.

2. La voluntat del Govern ha estat endegar el procés amb 
la màxima rapidesa, i, en aquest sentit, una vegada re-
formada la Llei a través de la Llei de mesures fiscals i 
financeres a finals de juliol, es va posar de seguida en 
marxa aquest dispositiu.

3. El fet de no haver rebut el xec o no haver-lo cobrat en 
termini no afecta directament a tenir dret o no a la pres-
tació. Així mateix, aquelles persones que no l’han cobrat 
i s’ha comprovat que no hi ha motius per suspendre o 
extingir el seu expedient han anat rebent el pagament del 
juliol mitjançant transferència bancària a partir del mes 
de setembre.

4. El dia 1 d’agost el Departament d’Empresa i Ocupa-
ció va enviar una carta als ens locals informant-los dels 
canvis en el cobrament de la prestació del mes de juliol.

5. Pel decret legislatiu s’han fet tots els tràmits al Con-
sell General de Serveis Socials, al CTESC, i es va envi-
ar carta als membres de la Comissió de seguiment del 
PIRMI.

6. Ens hem basat en el coneixement acumulat en la ma-
tèria del personal del Departament de Benestar Social i 
Família i el d’Empresa i Ocupació.

7. S’està duent a terme un procés de revisió de tots els 
expedients en el qual es comprova si la persona compleix 
els requisits per a cobrar la prestació. En cas que sigui 
així no perdrà aquesta condició. Òbviament, si la perso-
na no reuneix les condicions per rebre aquesta prestació 
se suspendrà o extingirà l’expedient segons el cas.

Convé aclarir que les modificacions normatives recent-
ment aprovades s’aplicaran, seguint el principi d’irretro-
activitat de les lleis, en la valoració de nous expedients. 
Per tant les persones que ja tinguin reconegut el dret a 
rebre la renda mínima i segueixin complint els requisits 
pels quals se’ls va atorgar no perdran en cap cas el dret. 
Per aquest motiu aquestes xifres són una estimació dels 
possibles efectes, tot i que s’haurà de comprovar a mesu-
ra que arribin noves sol·licituds.

8. No està previst.

9. Cap persona que reuneixi els requisits per rebre la ren-
da mínima d’inserció quedarà desatesa.

10. Totes les persones en situació d’exclusió social, ente-
sa aquesta situació tal com preveu la normativa de la ren-
da mínima serà atesa per aquest programa d’acord amb 
la normativa que el regeix. Per garantir-ho s’està revisant 
un a un la totalitat dels expedients vigents i s’aprovaran 
els nous expedients d’acord amb el funcionament normal 
de la RMI, aplicant-hi la normativa corresponent.

11. Ja hem començat a activar una part dels expedients i 
properament activarem els que queden.

La renda mínima d’inserció és un programa de lluita 
contra la pobresa i l’exclusió social creat l’any 1990 i 
consolidat des del 1997 a través la Llei 10/1997, de 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció.

La renda mínima d’inserció (RMI) és una acció de so-
lidaritat de caràcter universal que té com a finalitat el 
desenvolupament coordinat de les accions destinades a 
ajudar les persones que no disposen dels mitjans econò-
mics suficients per atendre les necessitats essencials de 
la vida quotidiana, mentre se les prepara per a la seva in-
serció o reinserció social i laboral i per tant combina una 
prestació econòmica amb mesures tendents a la inserció 
social i laboral de les persones titulars.

Amb el temps la renda mínima ha anat donant respos-
ta a diferents realitats i canvis que s’han produït en la 
nostra societat com ara la immigració i més recentment, 
a causa de la crisi, l’atenció a persones que, malgrat no 
patir exclusió social, s’han vist expulsades del mercat de 
treball i esgoten la prestació i el subsidi d’atur.

Així mateix, la crisi ha provocat una increment molt no-
table de persones sol·licitants. Malgrat els esforços realit-
zats (recursos humans i econòmics) no ha estat possible 
atendre tota la demanda, el que ha provocat una relaxa-
ció dels mecanismes de control de la renda mínima d’in-
serció.

Alguns dels problemes detectats han estat:

– Cronificació de les situacions d’exclusió (un 30% de 
les persones beneficiàries feia més de 5 anys que reben 
la prestació).

– La prestació es prorrogava de forma gairebé automà-
tica cada any quan la llei preveu que hi hagi un informe 
anual que avaluï si la persona ha de seguir rebent la pres-
tació.

– Mesures d’inserció insuficients per atendre tots els be-
neficiaris de la renda mínima.

De resultes d’aquests problemes, la RMI es va anar de 
desvirtuant fins a ser considerada gairebé com un sala-
ri social al qual es tenia dret, sense cap contraprestació. 
Així mateix, per les modificacions normatives dels dar-
rers anys, l’import de la prestació (inclosos els comple-
ments) arribava a uns nivells que resultava desincentiva-
dor per a la recerca de feina.

Així mateix, des dels serveis socials bàsics se’ns avisava 
d’indicis de frau, especialment pel què feia a persones 
que ja no vivien a Catalunya i seguien rebent la prestació.

Davant d’aquesta situació que amenaçava de fer insoste-
nible el programa, el Govern ha volgut atacar el proble-
ma a través de tres tipus d’actuacions:

a) Una actualització de les dades de les persones bene-
ficiàries.

b) Revisió dels expedients.

c) Modificacions normatives que evitin els elements de-
sincentivadors per a la inserció.
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d) Una aposta més gran per les polítiques actives d’ocu-
pació adreçades específicament a les persones percepto-
res de la RMI.

a) Actualització de dades

L’actualització de les dades dels titulars de la renda mí-
nima és una qüestió cabdal per tal de poder realitzar la 
tasca que preveiem d’intensificació de les mesures soci-
als i laborals adreçades a aquest col·lectiu. Així mateix 
cal tenir en compte que sent estrictes amb el compliment 
de la Llei, la no comunicació d’un canvi de domicili és 
motiu suficient per suspendre el pagament de la ren-
da mínima d’inserció. Així mateix, també cal tenir en 
compte que en cap norma s’especifica quina ha de ser 
la forma de pagament de la prestació, per la qual cosa 
aquesta queda a discreció dels Departaments gestors i no 
és necessari decidir-ho en el marc de la Comissió Inter-
departamental del PIRMI.

Així es va posar en marxa un dispositiu especial, ex-
cepcional i temporal que consistia en el pagament de la 
nòmina de juliol a través d’un xec bancari nominatiu en-
viat per correu certificat. Aquesta fórmula de pagament 
s’emmarca en les actuacions dirigides a l’actualització 
de les dades de les persones perceptores de l’RMI i fer 
aflorar els canvis de domicili no comunicats a la Genera-
litat. És a dir, es va establir aquesta fórmula de pagament 
ja que d’aquesta manera es podia tenir un control sobre 
si els xecs s’havien rebut o s’havien retornat i per tant si 
l’adreça era correcta.

La voluntat del Govern ha estat endegar el procés amb 
la màxima rapidesa, i, en aquest sentit, una vegada re-
formada la Llei a través de la Llei de mesures fiscals i 
financeres a finals de juliol, es va posar de seguida en 
marxa aquest dispositiu.

El dia 1 d’agost el departament d’Empresa i Ocupació va 
enviar una carta als ens locals informant-los dels canvis 
en el cobrament de la prestació del mes de juliol. Paral-
lelament, el mateix dia es va enviar una carta informant 
les persones titulars que aquell mes la prestació es co-
braria mitjançant el xec.

Des del primer moment es va habilitar un canal per tal 
que els serveis socials bàsics poguessin comunicar aque-
lles situacions d’urgència que calgués atendre. D’altra 
banda, el fet de no haver rebut el xec o no haver-lo cobrat 
en termini no afecta directament a tenir dret o no a la 
prestació. Dels prop de 31.000 xecs enviats, inicialment 
no es van cobrar 6.678. Únicament se suspendran o ex-
tingiran aquells expedients que es comprovi que no com-
pleixen els requisits (tant si han pogut cobrar el xec com 
si no). Així mateix, aquelles persones que no l’han co-
brat i s’ha comprovat que no hi ha motius per suspendre 
o extingir el seu expedient han rebut el pagament mitjan-
çant transferència bancària a partir del mes de setembre. 
Actualment queden 2.971 xecs que no han estat cobrats.

Finalitzat el dispositiu especial del mes d’agost s’ha se-
guit com fins el moment realitzant el pagament per trans-
ferència bancària.

b) Revisió dels expedients

Paral·lelament al dispositiu de cobrament per xec al mes 
d’agost, s’ha endegat una revisió completa dels expedi-

ents de la RMI. Per fer-ho s’ha enviat una citació mitjan-
çant notificació informant els titulars de la prestació que 
s’iniciava un procés de revisió d’expedients i instant-los 
a trucar al telèfon gratuït d’informació 900 900 500 per 
concretar dia i hora per a una entrevista en què es valida 
la seva situació actual.

En aquesta entrevista es comproven les dades bàsiques 
que preveu la llei referents a ingressos, sortides fora de 
Catalunya, etc. i es comprova si cal modificar dades, 
suspendre o extingir l’expedient o bé derivar la persona 
titular cap a d’altres prestacions o a mesures d’inserció o 
de formació d’adults.

c) Modificacions normatives que evitin els elements de-
sincentivadors per a la inserció.

Paral·lelament a tot aquest procés de gestió s’ha aprovat 
també el Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplega-
ment de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda míni-
ma d’inserció que desenvolupa les modificacions intro-
duïdes a la Llei 10/1997 a través de la Llei de mesures 
fiscals i financeres.

De l’aplicació d’aquest Decret se’n preveu el següent es-
talvi:

a) Modificació de l’article 4.1 b) mínim 
2 anys de residència

569.640 euros

b) Modificació de l’article 4.1 e) 12 me-
sos pel còmput dels ingressos 

1.430.000 euros

c) Modificació de l’article 4.2 a) no re-
bre cap prestació 

3.715.200 euros

d) Modificació de l’article 4.3 retard de 
l’entrada després d’esgotar l’atur

28.000.000 euros

e) Incorporació d’un apartat i) en l’ar-
ticle 5 amb l’obligació de romandre a 
Catalunya

1.515.000 euros

f) Modificació de l’article 16.3 supres-
sió dels complements d’inserció la-
boral 

3.500.000 euros

g) Incorporació d’un nou apartat a 
l’article 16 amb la limitació del SMI: 
641,40 euros

1.297.502 euros

h) Modificació de l’article 17.2 apartats 
a) i b) deducció de les prestacions de 
la llei de Dependència 

4.749.217 euros

i) Modificació de l’article 17.4 reducció 
del topall màxim al 150% de la pres-
tació bàsica

889.995 euros

j) Supressió de l’apartat 2 de l’article 
19 supressió dels pagaments imme-
diats

1.350.000 euros

k) Incorporació d’un nou apartat 3 de 
l’article 19 amb la limitació de 60 me-
sos

3.000.000 euros

Total estalvi anual: 50.016.554 euros

Convé aclarir que aquestes modificacions s’aplicaran, 
seguint el principi d’irretroactivitat de les lleis, en la va-
loració de nous expedients. Per tant les persones que ja 
tinguin reconegut el dret a rebre la renda mínima i se-
gueixin complint els requisits pels quals se’ls va atorgar 
no perdran en cap cas el dret. Per aquest motiu aques-
tes xifres són una estimació dels possibles efectes, tot 
i que s’haurà de comprovar a mesura que arribin noves 
sol·licituds.
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d) Una aposta més gran per les polítiques actives d’ocu-
pació adreçades específicament a les persones percepto-
res de la RMI

Pel que fa a les polítiques actives d’ocupació, en aquests 
moments hi ha un procés de redefinició del conjunt 
d’aquestes polítiques tant a nivell estatal com a nivell ca-
talà. Dins d’aquest procés introduirem plans d’ocupació 
específicament adreçats a perceptors de la renda míni-
ma d’inserció. Així mateix volem potenciar el sector de 
les Empreses d’Inserció i també la col·laboració amb les 
Empreses Col·laboradores d’inserció per tal de facilitar 
la inserció laboral dels perceptors de la renda mínima.

Barcelona, 2 de novembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicis de frau en el cobrament de 
la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08896/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Número d’expedient: 314-08896/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els indicis de frau en el cobrament de la renda mínima 
d’inserció

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano, Jaume Collboni Cu-
adrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta a 
la pregunta NT: 314-08896/09 a la 314-08922/09 i de la 
314-08924/09 a la 314-08930/09: 

La renda mínima d’inserció és un programa de lluita 
contra la pobresa i l’exclusió social creat l’any 1990 i 
consolidat des del 1997 a través la Llei 10/1997, de 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció.

La renda mínima d’inserció (RMI) és una acció de so-
lidaritat de caràcter universal que té com a finalitat el 
desenvolupament coordinat de les accions destinades a 
ajudar les persones que no disposen dels mitjans econò-
mics suficients per atendre les necessitats essencials de 
la vida quotidiana, mentre se les prepara per a la seva in-
serció o reinserció social i laboral i per tant combina una 
prestació econòmica amb mesures tendents a la inserció 
social i laboral de les persones titulars.

Amb el temps la renda mínima ha anat donant resposta a 
diferents realitats i canvis que s’han produït en la nostra 
societat i més recentment, a causa de la crisi, l’atenció a 
persones que, malgrat no patir exclusió social, s’han vist 

expulsades del mercat de treball i esgoten la prestació i 
el subsidi d’atur.

Així mateix, la crisi ha provocat una increment molt no-
table de persones sol·licitants. Malgrat els esforços realit-
zats (recursos humans i econòmics) no ha estat possible 
atendre tota la demanda, el que ha provocat una relaxa-
ció dels mecanismes de control de la renda mínima d’in-
serció.

L’evolució de la renda mínima d’inserció en els darrers 
anys ha estat la següent: 

Titulars i destinataris (2006-2011)

2006 Titulars Destinataris

G 13.125 25.917 

F 13.005 25.645 

M 13.073 25.718 

A 13.262 26.065 

M 13.356 26.116 

J 13.359 26.006 

J 13.346 25.848 

A 13.391 25.884 

S 13.245 25.564 

O 13.261 25.663 

N 13.352 25.815 
D 12.574 25.023 

2007 Titulars Destinataris

G 12.630 25.077

F 12.615 24.948

M 12.729 25.203

A 12.801 25.206

M 12.703 24.959

J 12.707 24.970

J 12.666 24.795

A 12.654 24.768

S 12.538 24.463

O 12.499 24.450

N 12.546 24.524
D 12.625 24.677
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2008 Titulars Destinataris

G 12.570 24.749

F 12.404 24.330

M 12.468 24.476

A 12.530 24.697

M 12.641 24.903

J 12.743 25.083

J 12.758 25.127

A 12.823 25.215

S 12.890 25.360

O 13.042 25.730

N 13.328 26.466
D 13.708 27.401

2009 Titulars Destinataris

G 13.957 28.068

F 14.540 29.601

M 15.192 31.455

A 16.111 33.799

M 17.068 36.142

J 18.138 38.825

J 18.836 40.586

A 19.133 41.445

S 19.989 43.795

O 20.514 45.197

N 21.392 47.581
D 22.068 49.633

2010 Titulars Destinataris

G 22.430 50.889

F 23.249 53.505

M 24.101 56.097

A 24.834 58.252

M 25.797 61.115

J 26.395 62.792

J 27.026 64.524

A 27.152 64.837

S 27.657 66.078

O 28.239 67.631

N 29.142 70.022
D 30.284 72.889

2011 Titulars Destinataris

G 31.211 75.370

F 31.946 77.447

M 32.829 79.930

A 33.722 82.493

M 33.054 80.982

J 32.786 80.516

J 31.352 76.796
A 30.230 74.074

Import

Any Pressupost

2006 60.206.764,80

2007 65.206.764,80

2008 66.510.900,10

2009 68.506.227,10

2010 99.475.227,00
2011 129.475.227,10

Alguns dels problemes detectats han estat: 

– Cronificació de les situacions d’exclusió (un 30% de 
les persones beneficiàries feia més de 5 anys que reben 
la prestació).

– La prestació es prorrogava de forma gairebé automà-
tica cada any quan la llei preveu que hi hagi un informe 
anual que avaluï si la persona ha de seguir rebent la pres-
tació.

– Mesures d’inserció insuficients per atendre tots els be-
neficiaris de la renda mínima.

De resultes d’aquests problemes, la RMI es va anar de 
desvirtuant fins a ser considerada gairebé com un sala-
ri social al qual es tenia dret, sense cap contraprestació. 
Així mateix, per les modificacions normatives dels dar-
rers anys, l’import de la prestació (inclosos els comple-
ments) arribava a uns nivells que resultava desincentiva-
dor per a la recerca de feina.

Així mateix, des dels serveis socials bàsics se’ns avisava 
d’indicis de frau, especialment pel què feia a persones 
que ja no vivien a Catalunya i seguien rebent la prestació.

Davant d’aquesta situació que amenaçava de fer insoste-
nible el programa, el Govern ha volgut atacar el proble-
ma a través de tres tipus d’actuacions: 

a) Una actualització de les dades de les persones bene-
ficiàries.

b) Revisió dels expedients.

c) Modificacions normatives que evitin els elements de-
sincentivadors per a la inserció.

d) Una aposta més gran per les polítiques actives d’ocu-
pació adreçades específicament a les persones percepto-
res de la RMI.
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a) Actualització de dades

L’actualització de les dades dels titulars de la renda mí-
nima és una qüestió cabdal per tal de poder realitzar la 
tasca que preveiem d’intensificació de les mesures soci-
als i laborals adreçades a aquest col·lectiu. Així mateix 
cal tenir en compte que sent estrictes amb el compliment 
de la Llei, la no comunicació d’un canvi de domicili és 
motiu suficient per suspendre el pagament de la ren-
da mínima d’inserció. Així mateix, també cal tenir en 
compte que en cap norma s’especifica quina ha de ser 
la forma de pagament de la prestació, per la qual cosa 
aquesta queda a discreció dels Departaments gestors i no 
és necessari decidir-ho en el marc de la Comissió Inter-
departamental del PIRMI.

Així es va posar en marxa un dispositiu especial, ex-
cepcional i temporal que consistia en el pagament de la 
nòmina de juliol a través d’un xec bancari nominatiu en-
viat per correu certificat. Aquesta fórmula de pagament 
s’emmarca en les actuacions dirigides a l’actualització 
de les dades de les persones perceptores de l’RMI i fer 
aflorar els canvis de domicili no comunicats a la Genera-
litat. És a dir, es va establir aquesta fórmula de pagament 
ja que d’aquesta manera es podia tenir un control sobre 
si els xecs s’havien rebut o s’havien retornat i per tant si 
l’adreça era correcta.

La voluntat del Govern ha estat endegar el procés amb 
la màxima rapidesa, i, en aquest sentit, una vegada re-
formada la Llei a través de la Llei de mesures fiscals i 
financeres a finals de juliol, es va posar de seguida en 
marxa aquest dispositiu.

El dia 1 d’agost el Departament d’Empresa i Ocupació 
va enviar una carta als ens locals informant-los dels 
canvis en el cobrament de la prestació del mes de juliol. 
Paral·lelament, el mateix dia es va enviar una carta infor-
mant-los que aquell mes la prestació es cobraria mitjan-
çant el xec.

Des del primer moment es va habilitar un canal per tal 
que els serveis socials bàsics poguessin comunicar aque-
lles situacions d’urgència que calgués atendre. D’altra 
banda, el fet de no haver rebut el xec o no haver-lo cobrat 
en termini no afecta directament a tenir dret o no a la 
prestació. Dels prop de 31.000 xecs enviats, inicialment 
no es van conrar 6.678. Únicament se suspendran o ex-
tingiran aquells expedients que es comprovi que no com-
pleixen els requisits (tant si han pogut cobrar el xec com 
si no). Així mateix, aquelles persones que no l’han co-
brat i s’ha comprovat que no hi ha motius per suspendre 
o extingir el seu expedient han rebut el pagament mitjan-
çant transferència bancària a partir del mes de setembre. 
Actualment queden 2.971 xecs que no han estat cobrats.

Finalitzat el dispositiu especial del mes d’agost s’ha se-
guit com fins el moment realitzant el pagament per trans-
ferència bancària.

b) Revisió dels expedients

Paral·lelament al dispositiu de cobrament per xec al mes 
d’agost, s’ha endegat una revisió completa dels expedi-
ents de la RMI. Per fer-ho s’ha enviat una citació mitjan-
çant notificació informant els titulars de la prestació que 
s’iniciava un procés de revisió d’expedients i instant-los 
a trucar al telèfon gratuït d’informació 900 900 500 per 

concretar dia i hora per a una entrevista en què es valida 
la seva situació actual.

En aquesta entrevista es comproven les dades bàsiques 
que preveu la llei referents a ingressos, sortides fora de 
Catalunya, etc. i es comprova si cal modificar dades, 
suspendre o extingir l’expedient o bé derivar la persona 
titular cap a d’altres prestacions o a mesures d’inserció o 
de formació d’adults.

c) Modificacions normatives que evitin els elements de-
sincentivadors per a la inserció

Paral·lelament a tot aquest procés de gestió s’ha aprovat 
també el Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplega-
ment de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda míni-
ma d’inserció que desenvolupa les modificacions intro-
duïdes a la Llei 10/1997 a través de la Llei de mesures 
fiscals i financeres.

De l’aplicació d’aquest Decret se’n preveu el següent es-
talvi:

a) Modificació de l’article 4.1 b) mínim 
2 anys de residència 

569.640 euros

b) Modificació de l’article 4.1 e) 12 me-
sos pel còmput dels ingressos

1.430.000 euros

c) Modificació de l’article 4.2 a) no re-
bre cap prestació

3.715.200 euros

d) Modificació de l’article 4.3 retard de 
l’entrada després d’esgotar l’atur

28.000.000 euros

e) Incorporació d’un apartat i) en l’ar-
ticle 5 amb l’obligació de romandre a 
Catalunya

1.515.000 euros

f) Modificació de l’article 16.3 supres-
sió dels complements d’inserció la-
boral

3.500.000 euros

g) Incorporació d’un nou apartat a 
l’article 16 amb la limitació del SMI: 
641,40 euros

1.297.502 euros

h) Modificació de l’article 17.2 apartats 
a) i b) deducció de les prestacions de 
la Llei de Dependència 

4.749.217 euros

i) Modificació de l’article 17.4 reducció 
del topall màxim al 150% de la pres-
tació bàsica

889.995 euros

j) Supressió de l’apartat 2 de l’article 
19 supressió dels pagaments imme-
diats

1.350.000 euros

k) Incorporació d’un nou apartat 3 de 
l’article 19 amb la limitació de 60 me-
sos

3.000.000 euros

Total estalvi anual: 50.016.554 euros

Convé aclarir que aquestes modificacions s’aplicaran, 
seguint el principi d’irretroactivitat de les lleis, en la va-
loració de nous expedients. Per tant les persones que ja 
tinguin reconegut el dret a rebre la renda mínima i se-
gueixin complint els requisits pels quals se’ls va atorgar 
no perdran en cap cas el dret. Per aquest motiu aques-
tes xifres són una estimació dels possibles efectes, tot 
i que s’haurà de comprovar a mesura que arribin noves 
sol·licituds.
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d) Una aposta més gran per les polítiques actives d’ocu-
pació adreçades específicament a les persones percepto-
res de la RMI

Pel que fa a les polítiques actives d’ocupació, en aquests 
moments hi ha un procés de redefinició del conjunt 
d’aquestes polítiques tant a nivell estatal com a nivell ca-
talà. Dins d’aquest procés introduirem plans d’ocupació 
específicament adreçats a perceptors de la renda míni-
ma d’inserció. Així mateix volem potenciar el sector de 
les Empreses d’Inserció i també la col·laboració amb les 
Empreses Col·laboradores d’inserció per tal de facilitar 
la inserció laboral dels perceptors de la renda mínima.

Barcelona, 2 de novembre de 2011

F. Xavier Mena
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones afectades pel 
canvi en la gestió de la renda mínima d’in-
serció
Tram. 314-08897/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre si s’ha comunicat als perceptors de la 
renda mínima d’inserció el canvi del sistema 
de cobrament
Tram. 314-08898/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data i la manera com s’ha comuni-
cat als perceptors de la renda mínima d’in-
serció el canvi del sistema de cobrament
Tram. 314-08899/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data en què els perceptors de la 
renda mínima d’inserció han rebut la comu-
nicació del canvi del sistema de cobrament
Tram. 314-08900/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data i l’hora en què es va comunicar 
als ajuntaments el canvi del sistema de co-
brament de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08901/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els beneficis de les entitats financeres 
en concepte de comissions per l’ingrés dels 
xecs de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08902/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb proble-
mes de pagament de serveis bàsics pel fet 
de no haver cobrat l’1 d’agost la renda míni-
ma d’inserció
Tram. 314-08903/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció a les persones amb proble-
mes de pagament de serveis bàsics pel fet 
de no haver cobrat l’1 d’agost la renda míni-
ma d’inserció
Tram. 314-08904/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data en què tots els perceptors de 
la renda mínima d’inserció hauran rebut el 
xec de l’agost
Tram. 314-08905/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el cost d’enviament dels xecs de 
l’agost de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08906/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost que tindrà per als ajuntaments 
el fet que els perceptors de la renda mínima 
d’inserció no l’hagin cobrada l’1 d’agost
Tram. 314-08907/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compensació als ajuntament pel 
cost de les emergències socials derivades 
del fet que els perceptors de la renda míni-
ma d’inserció no l’hagin cobrada l’1 d’agost
Tram. 314-08908/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data en què es va comunicar a les 
entitats gestores el canvi del sistema de 
gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08909/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre total de persones que per-
ceben la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08910/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perceben 
la renda mínima d’inserció, desglossat per 
comarques
Tram. 314-08911/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perceben 
la renda mínima d’inserció a Barcelona
Tram. 314-08912/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perceben 
la renda mínima d’inserció, desglossat per 
demarcacions territorials
Tram. 314-08913/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació en la planificació del 
canvi del sistema de gestió de la renda mí-
nima d’inserció
Tram. 314-08914/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import liquidat per al pagament de 
la renda mínima d’inserció del 2007 al 2010
Tram. 314-08915/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import destinat al pagament de la 
renda mínima d’inserció en els pressupos-
tos per al 2011
Tram. 314-08916/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds de cobra-
ment de la renda mínima d’inserció, des-
glossat per mesos
Tram. 314-08917/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’afectats per l’enduriment 
de les condicions de cobrament de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 314-08918/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’afectats per l’allargament 
del període de residència requerit per al co-
brament de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08919/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que deixaran 
de percebre la renda mínima d’inserció per 
la limitació del temps de cobrament
Tram. 314-08920/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la renda mínima 
d’inserció com a dret subjectiu
Tram. 314-08921/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la limitació de la dotació econòmica 
de la renda mínima d’inserció en funció de 
les disponibilitats pressupostàries
Tram. 314-08922/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció que es prestarà a les perso-
nes que deixin de percebre la renda mínima 
d’inserció
Tram. 314-08924/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de perceptors i de benefici-
aris de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08925/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el perfil dels perceptors de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 314-08926/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació amb els ajuntaments 
pel que fa al canvi del sistema de cobrament 
de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-08927/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data en què la Comissió Interdepar-
tamental de la renda mínima d’inserció va 
tractar el canvi del sistema de cobrament de 
la renda
Tram. 314-08928/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el moment en què es van valorar els 
indicis de frau que van portar al canvi del 
sistema de gestió de la renda mínima d’in-
serció
Tram. 314-08929/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conclusions de la Comissió Inter-
departamental de la renda mínima d’inser-
ció amb relació als indicis de frau i al canvi 
del sistema de gestió de la renda
Tram. 314-08930/09

Resposta del Govern
Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de residus impropis en 
els índexs de recollida selectiva del 2010
Tram. 314-08931/09

Resposta del Govern
Reg. 25282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-08931/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
sobre el percentatge de residus impropis en els índexs de 
recollida selectiva del 2010

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que donem resposta conjunta a les iniciatives 314-
08931/09, 314-08932/09, 314-08933/09, 314-08934/09, 
314-08935/09 i 314-08936/09, amb les següents conside-
racions:

En conjunt, es calcula que per a 2010 el percentatge 
d’impropis del total de residus recollits selectivament es 
situa en un 6,6%, i la recollida selectiva neta assoleix el 
33,9% del total residus municipals generats.

Les mesures per potenciar la valorització passen, d’una 
banda per continuar impulsant i fomentant la recollida 
selectiva de tal forma que faciliti poder assolir bons re-
sultats en la recuperació de materials. I d’altra banda, 
aconseguir el màxim aprofitament dels materials mitjan-
çant processos eficients.

Cal no oblidar, però que hi ha residus que cal recollir se-
lectivament amb la finalitat d’extreure’n les substàncies 
nocives que puguin tenir per la salut i el medi ambient 
per la qual cosa l’objectiu de la segregació no és directa-
ment la valorització.

Pel que fa a la recollida selectiva bruta, a partir de la 
informació facilitada pels titulars de les recollides muni-
cipals, el 2010, un 57% de voluminosos recollits, el quals 
no es poden considerar impropis, es van destinar a pro-
cessos de valorització.

L’any 2010, s’han recollit selectivament 136.600 tones 
d’envasos lleugers. El percentatge promig d’impropis 
de la fracció envasos es situa en un 25 % dels residus 
recollits. El 75 % dels residus d’envasos recollits selec-
tivament han seguit diferents processos de triatge i va-
lorització.

D’altra banda, segons la informació facilitada per SI-
GRE Medicamento y Medio Ambiente, la fracció me-
dicaments recollida el 2010 correspon un 44% a restes 
de medicaments i un 56% a envasos de medicaments. 
El total de residus recollits es destinen a una planta de 
tractament i preparació per al reciclatge on un 83%, es 
destina a valorització energètica, un 15% a recuperació 
material i un 2% es destina a tractament específic.
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Quant a residus orgànics, la mitjana ponderada d’im-
propis de la fracció orgànica a Catalunya, l’any 2010, 
ha assolit amb escreix l’objectiu fixat ja que ha estat del 
13,6%. Tota la fracció orgànica (FORM) recollida selec-
tivament i lliure d’impropis s’ha destinat a tractament 
biològic o a digestió anaeròbia. En aquest sentit, la valo-
rització de la orgànica s’ha situat en el 86,4%.

Per últim, pel que fa al paper cartró, la mitjana d’impro-
pis de la fracció paper cartró a Catalunya l’any 2010, es 
calcula en un 6%. La valorització, per tant, es situa en 
un 94% del total de paper i cartró recollit selectivament.

Barcelona, 2 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge dels envasos lleugers 
en la recollida selectiva bruta de residus el 
2010
Tram. 314-08932/09

Resposta del Govern
Reg. 25282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08931/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge dels medicaments en 
la recollida selectiva bruta de residus el 
2010
Tram. 314-08933/09

Resposta del Govern
Reg. 25282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08931/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge dels residus orgànics 
en la recollida selectiva bruta de residus el 
2010
Tram. 314-08934/09

Resposta del Govern
Reg. 25282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08931/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge que representa el car-
tró en la recollida selectiva bruta de residus 
el 2010
Tram. 314-08935/09

Resposta del Govern
Reg. 25282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08931/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge dels impropis en la re-
collida selectiva bruta de residus el 2010
Tram. 314-08936/09

Resposta del Govern
Reg. 25282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-08931/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el camí de Bellvís a Vilanova de la Barca
Tram. 314-09102/09

Resposta del Govern
Reg. 25283 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09102/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
camí de Bellvís a Vilanova de la Barca

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

El camí de Bellvís (Pla d’Urgell) a Vilanova de la Barca 
(Segrià) és un camí que no forma part de la xarxa de car-
reteres bàsica o comarcal, tal com van ser definides al Pla 
d’Infraestructures del transport de Catalunya. Per tant, 
per part de la Direcció General de Carreteres d’aquest 
Departament no s’hi ha previst cap actuació de millora.

Barcelona, 2 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variant de la carretera C-13 de Vila-
nova de la Barca (Segrià)
Tram. 314-09103/09

Resposta del Govern
Reg. 25284 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09103/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la variant de la carretera C-13 de Vilanova de la Barca 
(Segrià)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Mònica Lafuente de la Torre

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

La variant de la carretera C-13 entre el PK 13+100 i el 
20+000 al seu pas per Vilanova de la Barca és una obra 
adjudicada i es preveu que sigui iniciada durant aquest 
mateix any.

Barcelona, 2 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a iniciar els vols entre 
els aeroports de Girona - Costa Brava i de 
Madrid-Barajas
Tram. 314-09104/09

Resposta del Govern
Reg. 25285 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09104/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per a iniciar els vols entre els aeroports de Giro-
na - Costa Brava i de Madrid-Barajas

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau, Oriol Amorós i 
March, Marc Sanglas i Alcantarilla

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-09104/09 i 
314-09105/09, amb les següents consideracions:

La destinació Madrid és un objectiu prioritari. Per tant 
forma part de les actuals negociacions i el treball de pla-
nificació que es porta a terme per diversificar companyi-
es a l’aeroport de Girona.

Fins a la data d’avui ni la Generalitat de Catalunya ni 
l’AGi han anunciat data pel vol de Madrid-Girona.

Barcelona, 2 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions de Spanair per a ope-
rar a l’aeroport de Girona - Costa Brava amb 
el vol entre Girona i Madrid
Tram. 314-09105/09

Resposta del Govern
Reg. 25285 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09104/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat a l’aeroport de Barcelona - 
el Prat dels vols d’hivern de Transavia cap a 
Holanda que fins ara operaven des de l’ae-
roport de Girona - Costa Brava
Tram. 314-09106/09

Resposta del Govern
Reg. 25286 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09107/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les companyies amb les quals nego-
cia perquè operin a l’aeroport de Girona - 
Costa Brava
Tram. 314-09107/09

Resposta del Govern
Reg. 25286 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09106/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat a l’aeroport de Barcelona. el Prat dels vols d’hi-
vern de Transavia cap a Holanda que fins ara operaven 
des de l’aeroport de Girona - Costa Brava

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau, Oriol Amorós i 
March, Marc Sanglas i Alcantarilla

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

Els acords de col·laboració actuals amb Transavia preve-
uen la seva adaptació contractual en cas que la situació 
del mercat no permeti volar transitòriament. En aquest 
sentit i en aquest moment, la decisió de Transavia de no 
volar durant aquest període d’hivern no és definitiva ni 
afectarà tot l’any.

Barcelona, 2 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variant de la carretera C-154 de Sa-
gàs (Berguedà)
Tram. 314-09113/09

Resposta del Govern
Reg. 25287 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09113/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variant de la carretera C-154 de Sagàs (Berguedà)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Judit Carreras Tort

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

Actualment està en redacció l’estudi informatiu i l’estudi 
d’impacte ambiental de la Variant de Sagàs. C-154, del PK 
38+800 al 41+200. Tram: Santa Maria de Merlès - Sagàs.

Un cop estiguin redactats els estudis esmentats es po-
drà iniciar la informació pública prevista d’acord amb 
la normativa vigent. A partir de la informació publica 
es podran aprovar definitivament els estudis i es podrà 
passar a la fase de redacció del projecte constructiu. En 
tot cas la programació de les obres dependrà del cost real 
de l’actuació i la situació pressupostària en el moment en 
què es disposi del projecte constructiu.

Barcelona, 2 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’antiguitat mitjana dels trens del ser-
vei de rodalia de Barcelona
Tram. 314-11538/09

Resposta del Govern
Reg. 25288 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11538/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’antiguitat mitjana dels trens del servei de rodalia de 
Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

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

L’antiguitat mitjana de les unitats de tren que presten el 
servei de rodalia de Barcelona és de 10,5 anys.



15 de novembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 184

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 23

El parc de rodalies es composa de 200 unitats de tren 
distribuïdes per sèries de la següent manera:

– 112 unitats de la sèrie 447

– 20 unitats de les sèries 450/451 (2 pisos)

– 68 unitats de les sèries 464/465 (Civia)

Els trens de la sèrie 447 van entrar en servei esgraona-
dament a partir de 1993, els trens de les sèries 450/451 a 
partir de 1990, i els trens de les sèries 464/465 a partir 
de 2006.

No es preveu la incorporació de noves unitats en un futur 
pròxim donada l’edat del parc i atès que cap de les uni-
tats ha esgotat la seva vida útil.

Barcelona, 2 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’antiguitat mitjana dels trens del ser-
vei regional
Tram. 314-11539/09

Resposta del Govern
Reg. 25289 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11539/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’antiguitat mitjana dels trens del servei regional

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

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

L’antiguitat mitjana de les unitats de tren que presten 
serveis regionals de titularitat de la Generalitat sobre la 
xarxa ferroviària d’interès general és de 20,2 anys.

El parc assignat a l’operació dels serveis regionals es 
composa de 56 unitats de tren distribuïdes per sèries de 
la següent manera:

– 18 unitats de la sèrie 448

– 20 unitats de la sèrie 449

– 18 unitats de la sèrie 470

Els trens de la sèrie 448 van entrar en servei a partir de 
1988, els trens de la sèrie 449 a partir de 2009, i els trens 
de la sèrie 470 a partir de 1977.

La Generalitat de Catalunya ha sol·licitat a Renfe Opera-
dora la substitució a curt termini de la totalitat de la sèrie 
470. Es tracta de trens que es troben fora de vida útil.

Barcelona, 2 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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 les dificultats d’alguns insti-
tuts per a pagar les despeses corrents
Tram. 311-00962/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 24593 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 09.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Coneix el Departament les dificultats d’alguns Instituts 
Educació Secundària de Catalunya per arribar a pagar 
les despeses corrents dels centres?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la comunicació feta pels di-
rectors dels instituts al Departament d’En-
senyament amb relació a les dificultats per a 
cobrir les necessitats dels centres
Tram. 311-00963/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 24594 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 09.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
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Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Li han tramés al Departament els directors/es de cen-
tres de secundària les dificultats per arribar a cobrir les 
necessitats dels centres, pel que fa a subministraments 
de llum, aigua, fotocòpies, material fungible i altres ne-
cessitats bàsiques?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’avançament de pagaments 
als instituts per a afrontar les despeses or-
dinàries
Tram. 311-00964/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 24595 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 09.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Ha fet el Departament avançaments ens els pagaments 
als centres de secundària després que alguns centres ha-
gin manifestat la seva dificultat per fer front al pagament 
de rebuts de despesa ordinària?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’alternativa dels instituts 
per a cobrir el pagament de les despeses 
bàsiques
Tram. 311-00965/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 24596 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 09.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina alternativa ofereix el Departament als centres 
de secundària per tal que pugui arribar a cobrir el paga-
ment de les despeses bàsiques?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la contribució dels pares 
dels alumnes al manteniment dels instituts
Tram. 311-00966/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 24597 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 09.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 
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– Ha plantejat el Departament, a través d’algun dels seus 
representants o responsables la proposta que siguin el 
pares i mares els que contribueixin al manteniment dels 
centres?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la situació generada per l’alt 
contingut d’arsènic en l’aigua de beure de 
l’Argentera (Baix Camp)
Tram. 311-00967/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 24727 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

L’aigua del pou principal de l’Argentera del que s’abas-
teix la població ha presentat històricament nivells elevats 
d’arsènic. En els darrers anys i des de la sequera de 2006 
fins el gener d’enguany l’ACA portava unes cisternes 
d’aigua per barrejar-la amb l’aigua del pou. Des del mes 
de gener l’ACA no aporta aquesta aigua i aquest fet i la 
manca de pluges dels darrers mesos han provocat que els 
nivells d’arsènic es situïn al voltant del 40 micrograms 
per litre quan el màxim permès per la llei és de 10 micro-
grams per litre, la qual cosa ha obligat a l’Ajuntament a 
declarar l’aigua no potable.

– Quin és el capteniment del govern envers aquesta si-
tuació?

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Joan Boada Masoliver Hortènsia Grau Juan
Diputat del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aportació de cisternes d’ai-
gua potable a l’Argentera (Baix Camp) per 
part de l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 311-00968/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 24728 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

L’aigua del pou principal de l’Argentera del que s’abas-
teix la població ha presentat històricament nivells elevats 
d’arsènic. En els darrers anys i des de la sequera de 2006 
fins el gener d’enguany l’ACA portava unes cisternes 
d’aigua per barrejar-la amb l’aigua del pou. Des del mes 
de gener l’ACA no aporta aquesta aigua i aquest fet i la 
manca de pluges dels darrers mesos han provocat que els 
nivells d’arsènic es situïn al voltant del 40 micrograms 
per litre quan el màxim permès per la llei és de 10 micro-
grams per litre, la qual cosa ha obligat a l’Ajuntament a 
declarar l’aigua no potable.

– Té previst el Govern què l’ACA torni a aportar les cis-
ternes d’aigua per solucionar aquest greu problema de 
subministrament d’aigua de boca, a curt termini?

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Joan Boada Masoliver Hortènsia Grau Juan
Diputat del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el finançament necessari 
per a solucionar el problema del subminis-
trament d’aigua potable a l’Argentera (Baix 
Camp)
Tram. 311-00969/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 24729 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

L’aigua del pou principal de l’Argentera del que s’abas-
teix la població ha presentat històricament nivells elevats 
d’arsènic. En els darrers anys i des de la sequera de 2006 
fins el gener d’enguany l’ACA portava unes cisternes 
d’aigua per barrejar-la amb l’aigua del pou. Des del mes 
de gener l’ACA no aporta aquesta aigua i aquest fet i la 
manca de pluges dels darrers mesos han provocat que els 
nivells d’arsènic es situïn al voltant del 40 micrograms 
per litre quan el màxim permès per la llei és de 10 micro-
grams per litre, la qual cosa ha obligat a l’Ajuntament a 
declarar l’aigua no potable.

– Té previst el Govern, a través de l’ACA, aportar el 
finançament necessari per trobar una solució a mitja i 
llarg termini a aquest greu problema?

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Joan Boada Masoliver Hortènsia Grau Juan
Diputat del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la incorporació d’una parti-
da en els pressupostos del 2012 per a fer les 
obres que garanteixin el subministrament 
d’aigua potable a l’Argentera (Baix Camp)
Tram. 311-00970/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 24730 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

L’aigua del pou principal de l’Argentera del que s’abas-
teix la població ha presentat històricament nivells elevats 
d’arsènic. En els darrers anys i des de la sequera de 2006 
fins el gener d’enguany l’ACA portava unes cisternes 
d’aigua per barrejar-la amb l’aigua del pou. Des del mes 
de gener l’ACA no aporta aquesta aigua i aquest fet i la 
manca de pluges dels darrers mesos han provocat que els 
nivells d’arsènic es situïn al voltant del 40 micrograms 
per litre quan el màxim permès per la llei és de 10 micro-
grams per litre, la qual cosa ha obligat a l’Ajuntament a 
declarar l’aigua no potable.

– Té previst incorporar el Govern en el pressupost de 
2012 la partida necessària per poder fer les obres què 
garanteixin el subministrament d’aigua de boca a la po-
blació?

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Joan Boada Masoliver Hortènsia Grau Juan
Diputat del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’actitud de l’alcalde de l’Ar-
gentera (Baix Camp) de no avisar la pobla-
ció del problema de l’aigua amb un nivell no 
permès d’arsènic
Tram. 311-00971/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 24731 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

L’aigua del pou principal de l’Argentera del que s’abas-
teix la població ha presentat històricament nivells elevats 
d’arsènic. En els darrers anys i des de la sequera de 2006 
fins el gener d’enguany l’ACA portava unes cisternes 
d’aigua per barrejar-la amb l’aigua del pou. Des del mes 
de gener l’ACA no aporta aquesta aigua i aquest fet i la 
manca de pluges dels darrers mesos han provocat que els 
nivells d’arsènic es situïn al voltant del 40 micrograms 
per litre quan el màxim permès per la llei és de 10 micro-
grams per litre, la qual cosa ha obligat a l’Ajuntament a 
declarar l’aigua no potable.

– Quina opinió li mereix al Govern l’actitud de l’alcal-
de Sr. Lluís Maria Castellvi, què essent coneixedor de la 
situació –segons va reconèixer ell mateix– no va avisar 
la població fins que no es va publicar la denúncia a la 
premsa local.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Joan Boada Masoliver Hortènsia Grau Juan
Diputat del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les seves actuacions en el 
marc del Consorci de la Serra de Llaberia
Tram. 311-00985/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25335 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines actuacions porta a terme el Govern en el marc 
del Consorci de la Serra de Llaberia?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Joan Boada Masoliver Hortènsia Grau Juan
Diputat del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions previstes en 
el marc del Consorci de la Serra de Llaberia
Tram. 311-00986/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25336 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines actuacions té previst portar a terme el Govern 
en el marc del Consorci de la Serra de Llaberia?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Joan Boada Masoliver Hortènsia Grau Juan
Diputat del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ajornament d’actuacions 
previstes pel Departament de Medi Ambi-
ent i Habitatge en el marc del Consorci de la 
Serra de Llaberia
Tram. 311-00987/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25337 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines actuacions que estaven previstes pel Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge en el marc del Con-
sorci de la Serra de Llaberia han estat ajornades?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Joan Boada Masoliver Hortènsia Grau Juan
Diputat del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’anul·lació d’actuacions pre-
vistes pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge en el marc del Consorci de la Ser-
ra de Llaberia
Tram. 311-00988/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25338 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines actuacions què estaven previstes pel Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge,en el marc del Con-
sorci de la Serra de Llaberia han estat anul·lades?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Joan Boada Masoliver Hortènsia Grau Juan
Diputat del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el departament que ha as-
sumit les competències del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge amb relació al 
Consorci de la Serra de Llaberia
Tram. 311-00989/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25339 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

– D’ençà de la constitució de l’actual Govern, quin és el 
Departament que ha assumit les competències i actua-
cions del desaparegut Departament de Medi Ambient i 
Habitatge en relació al Consorci de la Serra de Llaberia?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Joan Boada Masoliver Hortènsia Grau Juan
Diputat del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els departaments que tenen 
relació amb el Consorci de la Serra de Lla-
beria
Tram. 311-00990/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25340 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins Departaments del Govern mantenen relació 
amb el Consorci de la Serra de Llaberia?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Joan Boada Masoliver Hortènsia Grau Juan
Diputat del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures d’estalvi que 
s’apliquen a l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 311-00991/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 25362 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quines mesures d’estalvi s’estan aplicant a l’Agència 
Catalana de l’Aigua?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les depuradores que han 
deixat de funcionar o funcionen per sota de 
llur capacitat per motius econòmics
Tram. 311-00992/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 25363 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quines estacions depuradores d’aigües residuals han 
deixat de funcionar o funcionen sota la seva capacitat 
per motius exclusivament econòmics?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els equips de proveïment 
d’aigua que han deixat de funcionar o fun-
cionen per sota de llur capacitat per motius 
econòmics
Tram. 311-00993/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 25364 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quins equips de proveïment d’aigua han deixat de fun-
cionar o funcionen per sota de la seva capacitat per mo-
tius exclusivament econòmics?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les conseqüències d’inter-
rompre el funcionament d’infraestructures 
de tractament d’aigües residuals i de prove-
ïment d’aigua
Tram. 311-00994/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 25365 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les conseqüències de la interrupció de fun-
cionament d’infraestructures de tractament d’aigües re-
siduals i de proveiment d’aigua realitzats per l’Agència 
Catalana de l’Aigua?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de metges del centre 
d’atenció primària del carrer del Rec Com-
tal, de Barcelona
Tram. 314-14463/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 25229 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, Diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i següents del Reglament de 
la Cambra, presenta la següent pregunta al Govern per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat: 

1. Quants metges hi ha destinats al Centre d’Atenció Pri-
mària situat al carrer Rec Comtal al Districte de Ciutat 
Vella de Barcelona?

2. Ha variat la plantilla de metges que hi ha destinats al 
Centre d’Atenció Primària situat al carrer Rec Comtal al 
Districte de Ciutat Vella de Barcelona en el que portem 
de l’any 2011 respecte a la plantilla que hi havia destina-
da per l’any 2010?

3. Quants metges està previst que operin durant l’any 
2010 al Centre d’Atenció Primària situat al carrer Rec 
Comtal al Districte de Ciutat Vella a Barcelona?

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els càrrecs del gerent de l’Associa-
ció de Municipis en Àrees amb Centrals Nu-
clears
Tram. 314-14464/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25329 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

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: 

– Quina opinió li mereix all Govern que el Sr. Marià 
Vila d’Abadal, gerent de l’Associació de Municipis en 
Àrees en Centrals Nuclears (AMAC) sigui també soci 
únic, conseller delegat i secretari de la societat mercan-
til A.M.A.CS Proyectos y Alternativas Sociedad Limitada, 
entitat sense ànim de lucre que té l’adreça fiscal el c/ Ra-
val Sant Pere, 31 1º 1ª de Reus (Tarragona), justament 
on també té l’adreça l’Associació de Municipis en Àrees 
Nuclears, l’AMAC i que coincideix també amb l’adreça 
del despatx M & B Advocats Associats Sl, que té com a 
soci al Sr. Marià Vila d’Abadal?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dedicació d’AMAC Proyectos y Al-
ternativas Sociedad Limitada a projectes de 
desenvolupament local
Tram. 314-14465/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25330 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

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: 

– Com interpreta el Govern que l’empresa A.M.A.C. 
Proyectos y Alternativas Sociedad Limitada, que té com a 
soci únic, conseller delegat i secretari el Sr. Marià Vila 
d’Abadal, gerent de l’Associació de Municipis en Àrees 
Nuclears es dediqui a la realització de projectes de des-
envolupament local?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el president i els consellers d’AMAC 
Proyectos y Alternativas Sociedad Limitada
Tram. 314-14466/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25331 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

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: 

– Quina opinió li mereix al Govern que la societat mer-
cantil A.M.A.C, Proyectos y Alternativas Sociedad Limi-
tada estigui presidida pel Sr. Josep Castellnou Barceló, 

actualment ex-alcalde de CiU de Vandellòs-Hospitalet 
de l’Infant, però que va ser alcalde durant 14 anys i per 
tant membre de l’AMAC (municipis nuclears) i tingui 
també entre els seus consellers Sr. Joan Manuel Sabanza 
March, ex-alcalde de CiU de Móra la Nova?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les relacions entre l’Associació de 
Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears, 
AMAC Proyectos y Alternativas Sociedad Li-
mitada i M & B Advocats Associats, SL
Tram. 314-14467/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25332 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

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: 

– A opinió del Govern, més enllà de compartir la matei-
xa adreça,i què el Sr. Marià Vila d’Abadal ocupi càrrecs 
als tres ens, quines creu que són les relacions que exis-
teixen o han existit entre l’AMAC (Associació Municipis 
en Àrees Nuclears) i A.M.A.C. Proyectos y Alternativas 
Sociedad Limitada i el despatx M & B Advocats Asso-
ciats SL?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA



15 de novembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 184

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement que els socis de l’As-
sociació de Municipis en Àrees amb Cen-
trals Nuclears tenen de l’existència d’AMAC 
Proyectos y Alternativas Sociedad Limitada
Tram. 314-14468/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25333 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

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: 

– Creu el govern que els socis de l’AMAC coneixen 
l’existència d’A.M & B Advocats Associats SL?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les seves actuacions en el marc del 
Consorci de la Serra de Llaberia
Tram. 314-14469/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25341 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

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 en el marc 
del Consorci de la Serra de Llaberia?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en el marc 
del Consorci de la Serra de Llaberia
Tram. 314-14470/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25342 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

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 portar a terme el Govern 
en el marc del Consorci de la Serra de Llaberia?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ajornament d’actuacions previstes 
pel Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge en el marc del Consorci de la Serra de 
Llaberia
Tram. 314-14471/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25343 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

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 què estaven previstes pel Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge en el marc del Con-
sorci de la Serra de Llaberia han estat ajornades?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anul·lació d’actuacions previstes pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
en el marc del Consorci de la Serra de Lla-
beria
Tram. 314-14472/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25344 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

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 què estaven previstes pel Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge,en el marc del Con-
sorci de la Serra de Llaberia han estat anul·lades?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el departament que ha assumit les 
competències del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge amb relació al Consorci 
de la Serra de Llaberia
Tram. 314-14473/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25345 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

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’ençà de la constitució de l’actual Govern, quin és el 
Departament que ha assumit les competències i actua-

cions del desaparegut Departament de Medi Ambient i 
Habitatge en relació al Consorci de la Serra de Llaberia?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els departaments que tenen relació 
amb el Consorci de la Serra de Llaberia
Tram. 314-14474/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25346 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

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 Departaments del Govern mantenen relació 
amb el Consorci de la Serra de Llaberia?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del manteniment de la planta 
dessalinitzadora de la Tordera quan aturi la 
seva activitat
Tram. 314-14475/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25366 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

Aquesta setmana ha sortit als mitjans de comunicació 
que l’ACA atura definitivament l’activitat de la planta 
dessalinitzadora de la Tordera, situada a Blanes, i que 
abasta la Selva Marítima i l’Alt Maresme.

– Quin és el cost previst mensual per al manteniment de 
la planta dessalinitzadora de la Tordera un cop aturada 
la seva activitat?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011 

Pere Aragonès i Garcia Carme Capdevila i Palau
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alternatives previstes per l’Agència 
Catalana de l’Aigua per al subministrament 
d’aigua quan s’aturi l’activitat de la planta 
dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14476/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25367 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

Aquesta setmana ha sortit als mitjans de comunicació 
que l’ACA atura definitivament l’activitat de la planta 
dessalinitzadora de la Tordera, situada a Blanes, i que 
abasta la Selva Marítima i l’Alt Maresme.

– Quines alternatives per a l’abastament d’aigua de boca 
i per a usos industrials i agrícoles ha previst l’Agència 
Catalana de l’Aigua davant l’aturada de l’activitat de la 
dessalinitzadora de la Tordera?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011 

Pere Aragonès i Garcia Carme Capdevila i Palau
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua per a aturar el funcionament de la plan-
ta dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14477/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25368 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

Aquesta setmana ha sortit als mitjans de comunicació 
que l’ACA atura definitivament l’activitat de la planta 
dessalinitzadora de la Tordera, situada a Blanes, i que 
abasta la Selva Marítima i l’Alt Maresme.

– Per quines raons ha decidit l’Agència Catalana de l’Ai-
gua l’aturada en el funcionament de la dessalinitzadora 
de la Tordera?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011 

Pere Aragonès i Garcia Carme Capdevila i Palau
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’efecte sobre el cànon de l’aigua de 
l’aturada de l’activitat de la planta dessali-
nitzadora de la Tordera
Tram. 314-14478/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25369 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 



15 de novembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 184

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 35

Aquesta setmana ha sortit als mitjans de comunicació 
que l’ACA atura definitivament l’activitat de la planta 
dessalinitzadora de la Tordera, situada a Blanes, i que 
abasta la Selva Marítima i l’Alt Maresme.

– Com afectarà l’aturada en el servei de la dessalinitza-
dora de la Tordera als increments en el cànon de l’aigua 
que es van establir per finançar la inversió d’aquesta in-
fraestructura?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011 

Pere Aragonès i Garcia Carme Capdevila i Palau
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions dels acords entre el 
Grup Godó i Renfe, Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya, els centres sanita-
ris públics i els centres penitenciaris per al 
repartiment gratuït d’exemplars de La Van-
guardia
Tram. 314-14479/09

Formulació
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25370 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines condicions conformen l’acord existent entre 
Renfe i el Grup Godó a través del qual es reparteixen 
exemplars del diari La Vanguardia de manera gratuïta 
als trens i les estacions que conformen el sistema de Ro-
dalies de Catalunya? Quina és la implicació, si hi és, del 
Govern de la Generalitat de Catalunya?

– Quines condicions conformen l’acord existent entre 
FCG i el Grup Godó a través del qual es reparteixen 
exemplars del diari La Vanguardia de manera gratuïta 
als seus trens i estacions? Quina és la implicació, si hi és, 
del Govern de la Generalitat de Catalunya?

– Quines condicions conformen l’acord existent entre els 
centres sanitaris públics i el Grup Godó a través del qual 
es reparteixen exemplars del diari La Vanguardia de ma-
nera gratuïta en aquests equipaments públics? Quina és 
la implicació, si hi és, del Govern de la Generalitat de 
Catalunya?

– Quines condicions conformen l’acord existent entre els 
centres penitenciaris i el Grup Godó a través del qual es 
reparteixen exemplars del diari La Vanguardia de ma-
nera gratuïta en aquests equipaments públics? Quina és 

la implicació, si hi és, del Govern de la Generalitat de 
Catalunya?

– Quines condicions conformen l’acord existent entre 
els centres educatius i el Grup Godó a través del qual es 
reparteixen exemplars del diari La Vanguardia de ma-
nera gratuïta en aquests equipaments públics? Quina és 
la implicació, si hi és, del Govern de la Generalitat de 
Catalunya

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011 

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud al Ministeri de Defensa de 
tancament del camp de tir de la base militar 
Álvarez de Castro
Tram. 314-14480/09

Formulació
Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 25371 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

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

Amb data 7 de juliol aquest diputat va adreçar una pre-
gunta (314-08397/09) a l’H. Conseller d’Interior Felip 
Puig i Godes per conèixer els protocols de seguretat 
establerts pel Departament d’Interior per protegir les 
famílies del veïnat de Vilartolí (Sant Climent Sescebes, 
Alt Empordà) ateses les maniobres militars amb foc real 
d’artilleria que hi realitza l’Exèrcit espanyol destinat a la 
base militar General Álvarez de Castro i que suposen un 
greu perill tant per a la vida humana com per al territori, 
fruït dels nombrosos incencids que provoquen al Paratge 
Natural d’Interès Nacional de l’Albera, així com també 
els convenis signats pel Departament d’Interior amb el 
Ministeri de Defensa en matèria de protecció civil, així 
com també el cost que suposa: 

– que els Mossos d’Esquadra-Policia de la Generalitat 
facin servir el camp de tir de la susdita base militar, 

– de les actuacions dutes a terme pels Bombers de la Ge-
neralitat pels incendis provocats pels soldats espanyols,

– de la despesa fruit de l’actuació dels efectius que depe-
nen d’Interior (Mossos d’Esquadra, Bombers i Protec-
ció Civil) degut a les negligències i afectacions al territo-
ri que provoquen els soldats espanyols.

Amb data 29 de juliol de 2011 aquest diputat es va adre-
çar per escrit també a la Ministra de Defensa Carme 
Chacón per reclamar-li que «tingui a bé de tancar aquest 
camp de tir que posa en risc la vida dels habitants de 
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Sant Climent Sescebes i també aquest biòtop excepcio-
nal que és el Parc Natural d’Interès Nacional de l’Albera 
per evitar que la Base Militar de Sant Climent Sescebes 
sigui un lloc de pràctiques en el flanc sud de la logística 
europea de l’OTAN ja que l’ecosistema de l’Alt Empordà 
desaconsella aquesta pràctica», sense fins el moment, ha-
ver obtingut resposta.

Amb data 19 d’octubre de 2011 aquest diputat rep res-
posta escrita del conseller d’Interior, H. Sr. Felip Puig 
i Godes que manifesta que aquest Departament no és 
competent dins del recinte militar de Sant Climent Ses-
cebes però que manté reunions conjuntes amb l’Ajun-
tament i els comandaments militars per tractar tots els 
temes relacionats amb aquest recinte i que és sabedor 
dels treballs de neteja realitzats pel Ministeri de Defensa 
durant el període 2010-2011 per tal d’habilitar una fran-
ja de seguretat per impedir que qualsevol foc sortís dels 
límits de la base amb assessorament tècnic de les unitats 
dels GRAF de Girona.

Doncs bé, tot i les mesures adoptades per evitar que qual-
sevol foc surti dels límits de la base militar, el proppassat 
dimarts 25 d’octubre, novament, l’Exèrcit espanyol va 
provocar un incendi a l’Albera, en una zona externa al 
camp de tir, que va cremar 2000 metres quadrats de la zona  
del turó de Vilartolí molt propera al dolmen de la Murtra 
i que va requerir la intervenció de tres dotacions terres-
tres dels Bombers de la Generalitat que van haver de tre-
ballar més de 3 hores per poder sufocar el foc provocat 
pels militars espanyols.

Aquests fets suposen un extrema gravetat ja que posen 
en risc la integritat física dels veïns de Vilartolí, concre-
tament els residents al mas Can Torres, propietat de la 
família Joan Carles Torres i Bàrbara Schmitt.

Per tot això,

I atesa la manca de competència del Departament d’In-
terior per cessar l’activitat del camp de tir de la base mi-
litar Álvarez de Castro, interessa saber a aquest diputat i 
al seu Grup Parlamentari: 

Si el Departament d’Interior i el govern de la Generalitat 
pensen sumar-se a la demanada del nostre subgrup par-
lamentari i sol·licitar formalment al Ministeri de Defensa 
el tancament del susdit camp de tir abans que s’hagi de 
lamentar la pèrdua d’alguna vida humana atès el risc al 
qual sotmet l’Exèrcit espanyol als habitants del veïnat de 
Vilartolí i l’impacte desastrós al Paratge Natural d’Inte-
rès Nacional de l’Albera amb els nombrosos incendis que 
hi provoquen.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011 

Antoni Strubell i Trueta
Diputat del SP de SI

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons de l’aturada de la planta 
dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14481/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25380 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– L’Agencia Catalana de l’Aigua ha aturat la dessalinitza-
dora de la Tordera, ubicada al terme municipal de Bla-
nes, i que abasteix al Sud de la Selva i el Nord del Mares-
me, quines han estat les raons que han portat a adoptar 
la decisió?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la represa del subministrament d’ai-
gua des de la planta dessalinitzadora de la 
Tordera
Tram. 314-14482/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25381 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– L’Agencia Catalana de l’Aigua ha aturat la dessalinitza-
dora de la Tordera, ubicada al terme municipal de Bla-
nes, i que abasteix al Sud de la Selva i el Nord del Ma-
resme, quan pensa tornar a reprendre el subministrament 
d’aigua des de la dessalinitzadora?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació prèvia a l’empresa de 
subministrament d’aigua de Blanes (Selva) 
de l’aturada de la planta dessalinitzadora de 
la Tordera
Tram. 314-14483/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25382 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– L’Agencia Catalana de l’Aigua ha aturat la dessalinitza-
dora de la Tordera, ubicada al terme municipal de Bla-
nes, i que abasteix al Sud de la Selva i el Nord del Ma-
resme, prèviament a l’adopció d’aquesta mesura, va ésser 
informada l’empresa d’aigües de Blanes?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’efecte en l’aqüífer de la Tordera i els 
pous de subministrament de l’aturada de la 
planta dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14484/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25383 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– L’Agencia Catalana de l’Aigua ha aturat la dessalinitza-
dora de la Tordera, ubicada al terme municipal de Bla-
nes, i que abasteix al Sud de la Selva i el Nord del Mares-

me, s’ha avaluat quin efecte tindrà aquesta decisió sobre 
l’aqüífer de la Tordera i els pous de subministrament?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos d’explotació de la planta 
dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14485/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25384 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– L’Agencia Catalana de l’Aigua ha aturat la dessalinitza-
dora de la Tordera, ubicada al terme municipal de Bla-
nes, i que abasteix al Sud de la Selva i el Nord del Mares-
me, quins són els costos d’explotació de la planta? Quina 
repercussió té sobre el metre cúbic de producció d’aigua?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla econòmic i financer de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua per a regularitzar els 
deutes contrets amb els proveïdors
Tram. 314-14486/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25385 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– L’Agencia Catalana de l’Aigua, té deutes vençuts amb 
els ens que gestionen el sistemes de sanejament del rius 
del país. Quin és el pla econòmic-financer, que ha elabo-
rat l’agencia per tal de regularitzar els deutes que manté 
amb els seus proveïdors d’exercicis tancats?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament per part de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua de les factures vençudes 
als ens que gestionen els sistemes de sane-
jament dels rius
Tram. 314-14487/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25386 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– L’Agencia Catalana de l’Aigua, té deutes vençuts amb 
els ens que gestionen el sistemes de sanejament del rius 
del país, com garantirà el pagament de les factures ven-
çudes en els terminis que fixa la Llei estatal 15/2010 de 
5 de juliol de la Llei estatal 3/2004 de 29 de desembre 
per les que s’estableixen mesures de lluita contra la mo-
rositat?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el requeriment perquè es declari sòl 
contaminat la finca de l’empresa Massó i 
Carol
Tram. 314-14488/09

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25389 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Existeix un requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua 
a l’empresa Massó i Carol, de 23/12/2009, que donava un 
termini de tres mesos per a presentar l’estudi del subsòl, 
en base als contaminants trobats als mostreigs d’aigües 
subterrànies segons l’expedient SN2008000579. Varis 
dels contaminants trobats estan inclosos a l’Annex V del 
Reial Decret 9/2005 Llista de contaminants i nivells ge-
nèrics de referència per a la protecció de la salut humana 
en funció de l’ús del sòl.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

– S’ha presentat l’estudi del subsòl? La Generalitat ha 
continuat el requeriment per a la declaració de sòl conta-
minat? Si la resposta és negativa, per què la Generalitat 
no ha continuat el requeriment?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de l’Agència Catalana 
de l’Aigua a l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Cervelló (Baix Llobregat) de suspensió 
d’edificació o de canvi d’ús de la finca de 
l’empresa Massó i Carol
Tram. 314-14489/09

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25390 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
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ment del Parlament, presenten la pregunta següent per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Existeix un requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua 
a l’empresa Massó i Carol, de 23/12/2009, que donava un 
termini de tres mesos per a presentar l’estudi del subsòl, 
en base als contaminants trobats als mostreigs d’aigües 
subterrànies segons l’expedient SN2008000579. Varis 
dels contaminants trobats estan inclosos a l’Annex V del 
Reial Decret 9/2005 Llista de contaminants i nivells ge-
nèrics de referència per a la protecció de la salut humana 
en funció de l’ús del sòl.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Ha sol·licitat a l’Ajuntament la suspensió d’edificació o 
canvi d’ús fins que el sòl es declari no contaminat?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució subsidiària del requeriment 
de retirada dels residus de l’empresa Mas-
só i Carol
Tram. 314-14490/09

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25391 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Existeix un requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua 
a l’empresa Massó i Carol, de 23/12/2009, que donava un 
termini de tres mesos per a presentar l’estudi del subsòl, 
en base als contaminants trobats als mostreigs d’aigües 
subterrànies segons l’expedient SN2008000579. Varis 
dels contaminants trobats estan inclosos a l’Annex V del 
Reial Decret 9/2005 Llista de contaminants i nivells ge-
nèrics de referència per a la protecció de la salut humana 
en funció de l’ús del sòl.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Després de quatre anys i davant l’absència de sentència 
per part de la Fiscalia de Medi Ambient, per quin motiu 
la Generalitat no ha ordenat l’execució subsidiària del re-
queriment de retirada dels residus abandonats?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reparació i el manteniment de l’úl-
tim tram de la planta dessalinitzadora de la 
Tordera
Tram. 314-14491/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25402 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

En Govern de la Generalitat ha anunciat que atura el 
funcionament de la dessaladora del Tordera i paralitza 
el subministrament d’aigua d’aquesta infraestructura als 
municipis que fins ara se’n proveïen.

L’any 2009 es va impulsar la connexió de la dessaladora 
amb la xarxa de la Regió Metropolitana de Barcelona, 
mitjançant l’artèria que ha de connectar la dessaladora 
amb la planta potabilitzadora del Ter situada al terme 
municipal de Cardedeu.

Aquesta actuació es va preveure com a una de les me-
sures que havien de possibilitar el retorn dels cabals a la 
conca del Baix Ter.

Simultàniament, es van proposar diferents ramals de la 
canonada que haurien de subministrar aigua de la dessa-
ladora a municipis de la comarca de la Selva: Massanes, 
Maçanet de la Selva, Sils, Vidreres, Caldes de Malavella, 
Riudarenes i Santa Coloma de Farners.

Aquesta darrera actuació es va plantejar com a l’opció 
prioritària per a garantir el subministrament d’aigua a 
aquests municipis per davant d’altres opcions com po-
dien ser, per exemple, la connexió amb la canonada d’ai-
gua del Pasteral a Barcelona.

– Té previst el Govern reparar i mantenir l’últim tram 
de la dessalitnitzadora per la captació d’aigües, descalçat 
arrel dels temporals?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011 

Pere Aragonès i Garcia Carme Capdevila i Palau
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’efecte de l’aturada de la planta des-
salinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14492/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25403 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

El Govern de la Generalitat ha anunciat que atura el 
funcionament de la dessaladora del Tordera i paralitza 
el subministrament d’aigua d’aquesta infraestructura als 
municipis que fins ara se’n proveïen.

L’any 2009 es va impulsar la connexió de la dessaladora 
amb la xarxa de la Regió Metropolitana de Barcelona, 
mitjançant l’artèria que ha de connectar la dessaladora 
amb la planta potabilitzadora del Ter situada al terme 
municipal de Cardedeu. Aquesta actuació es va preveure 
com a una de les mesures que havien de possibilitar el 
retorn dels cabals a la conca del Baix Ter.

Simultàniament, es van proposar diferents ramals de la 
canonada que haurien de subministrar aigua de la dessa-
ladora a municipis de la comarca de la Selva: Massanes, 
Maçanet de la Selva, Sils, Vidreres, Caldes de Malavella, 
Riudarenes i Santa Coloma de Farners.

Aquesta darrera actuació es va plantejar com a l’opció 
prioritària per a garantir el subministrament d’aigua a 
aquests municipis per davant d’altres opcions com po-
dien ser, per exemple, la connexió amb la canonada d’ai-
gua del Pasteral a Barcelona.

Interessa saber a aquesta diputada: 

1) Quin efecte tindrà l’aturada de la dessaladora, per tant 
deixar de subministrar aigua d’aquesta a la potabilitza-
dora de Cardedeu, en el compliment dels compromisos 
de retorn al cabal del Baix Ter.

2) Quins criteris o prioritats establirà el Govern de la 
Generalitat –i formularà ara als ajuntaments– per ga-
rantir el subministrament d’aigua als municipis de la co-
marca de la Selva que s’havia previst connectar amb la 
dessaladora del Tordera.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011 

Pere Aragonès i Garcia Carme Capdevila i Palau
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies de transport públic nocturn 
amb menys de cinc usuaris per trajecte i dia
Tram. 314-14493/09

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25563 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les línies de transport públic nocturn que 
actualment tenen menys de cinc usuaris de promig per 
trajecte i dia?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2011 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies de transport públic nocturn 
el cost per usuari i trajecte de les quals és 
igual o superior a 15 euros
Tram. 314-14494/09

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25564 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les línies de transport públic nocturn? Quin 
cost per passatger/trajecte sigui igual o superior a 15 eu-
ros?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2011 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endarreriment en el pagament de 
la nòmina d’octubre dels treballadors de la 
Generalitat
Tram. 314-14495/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25578 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’endar-
reriment en el pagament de les nòmines d’octubre dels 
treballadors públics, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– És cert que aquest mes d’octubre el pagament de les 
nòmines dels treballadors públics de la Generalitat de 
Catalunya es van endarrerir, fins al punt que es van tra-
mitar els ingressos als comptes bancaris dels treballa-
dors el dia 31 d’octubre?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2011 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la instrucció de Tresoreria del Depar-
tament d’Economia i Coneixement relativa a 
l’endarreriment del pagament de la nòmina 
d’octubre dels treballadors de la Generalitat
Tram. 314-14496/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25579 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’endar-
reriment en el pagament de les nòmines d’octubre dels 
treballadors públics, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– És cert que es va dictar una instrucció de Tresoreria del 
Departament d’Economia i Finances que determinava 

que les nòmines del mes d’octubre i novembre es pagari-
en l’últim dia hàbil del mes?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2011 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la causa de l’endarreriment del paga-
ment de la nòmina d’octubre dels treballa-
dors de la Generalitat
Tram. 314-14497/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25580 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’endar-
reriment en el pagament de les nòmines d’octubre dels 
treballadors públics, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– És la instrucció de Tresoreria del Departament d’Eco-
nomia i Finances la que va originar l’endarreriment a  
31 d’octubre del pagament de la nòmina del mes d’oc-
tubre, fet que va contravenir el sistema de pagament fet 
fins ara?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2011 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’endarreriment del pa-
gament de la nòmina d’octubre dels treba-
lladors de la Generalitat
Tram. 314-14498/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25581 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’endar-
reriment en el pagament de les nòmines d’octubre dels 
treballadors públics, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins van ser els motius pels quals es van endarrerir a 
31 d’octubre els pagaments de la nòmina del mes d’octu-
bre, modificant el sistema de pagament fet fins ara?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2011 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comunicació de l’endarreriment del 
pagament de la nòmina d’octubre dels tre-
balladors de la Generalitat
Tram. 314-14499/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25582 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’endar-
reriment en el pagament de les nòmines d’octubre dels 
treballadors públics, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Es va comunicar personalment amb el temps suficient 
i en la forma adequada als treballadors aquest canvi que 
va generar un alt grau d’alarma, sobretot en un moment 
en què segons els sindicats s’estan produint declaracions 
de consellers que inciten a noves retallades salarials?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2011 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre futurs endarreriments en el pagament 
de la nòmina dels treballadors de la Gene-
ralitat
Tram. 314-14500/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25583 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’endar-
reriment en el pagament de les nòmines d’octubre dels 
treballadors públics, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Ha estat un fet puntual, causat per una dificultat tèc-
nica, o a partir d’ara les nòmines seran satisfetes el dia 
31 de cada mes? Si és així, aquesta mesura ha estat con-
sultada amb els agents socials, sindicats o taules de ne-
gociació?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2011 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anul·lació en alguns sectors públics 
de la mesura d’endarrerir el pagament de la 
nòmina d’octubre a llurs treballadors
Tram. 314-14501/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’endar-
reriment en el pagament de les nòmines d’octubre dels 
treballadors públics, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– És cert que aquesta mesura s’ha anul·lat en alguns sec-
tors públics, davant l’increment de bestretes sol·licitades 
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per fer front als pagaments dels treballadors o bé del fet 
que aquest endarreriment incompleix els termes de con-
venis sectorials?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2011 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de treballadors de la Ge-
neralitat que han sol·licitat bestretes a l’oc-
tubre del 2011
Tram. 314-14502/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25585 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’endar-
reriment en el pagament de les nòmines d’octubre dels 
treballadors públics, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Han detectat un increment de treballadors que han sol-
licitat bestretes aquest mes d’octubre?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2011 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els interessos que ha reportat a 
la Tresoreria del Departament d’Economia 
i Coneixement l’endarreriment de tres dies 
en el pagament de la nòmina d’octubre dels 
treballadors de la Generalitat
Tram. 314-14503/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25586 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 

el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’endar-
reriment en el pagament de les nòmines d’octubre dels 
treballadors públics, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Poden quantificar quins interessos ha reportat a la Tre-
soreria del Departament d’Economia i Finances aquest 
retard de fins a 3 dies (del dia 28 al dia 31) en què la mas-
sa salarial ha estat retinguda a l’entitat financera?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2011 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disponibilitat efectiva de la nòmina 
d’octubre dels treballadors de la Generalitat 
que no són clients de «la Caixa»
Tram. 314-14504/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25587 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’endar-
reriment en el pagament de les nòmines d’octubre dels 
treballadors públics, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Tenint en compte que les transferències es fan des 
d’una entitat financera concreta, La Caixa, els treballa-
dors que no són clients d’aquesta entitat tenen un endar-
reriment d’un o de dos dies laborables més, per trami-
tació. És cert que la nòmina del mes d’octubre s’ha fet 
efectiva en molts treballadors durant els primers dies del 
mes de novembre?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2011 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la resposta a les peticions dels treba-
lladors de la Generalitat que han pagat in-
teressos de demora per l’endarreriment del 
pagament de la nòmina d’octubre
Tram. 314-14505/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25588 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’endar-
reriment en el pagament de les nòmines d’octubre dels 
treballadors públics, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Tenen previst com donar resposta a les peticions que 
puguin arribar dels treballadors que han hagut de pagar 
interessos de demora que els han generat els impagats 
provocats per aquest endarreriment, de rebuts de lloguer, 
hipoteca o préstec que han vençut els darrers dies d’octu-
bre el dia 1 de novembre?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2011 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els danys i perjudicis pels descoberts 
provocats als treballadors de la Generalitat 
per l’endarreriment del pagament de la nò-
mina d’octubre
Tram. 314-14506/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25589 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’endar-
reriment en el pagament de les nòmines d’octubre dels 
treballadors públics, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Com ha previst el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya satisfer els treballadors que poden denunciar per 
danys i perjudicis la Generalitat de Catalunya per les 
comissions de penalització pels descoberts de saldo que 
ha provocat l’endarreriment del cobrament de nòmines a 
l’hora de pagar rebuts domiciliats, així com també pels 
perjudicis en la valoració que se’ls farà en la petició fu-
turs crèdits personals, que poden provocar el fet d’haver 
estat en descobert?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2011 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’endarrerir el pagament 
de la paga extraordinària de Nadal dels tre-
balladors de la Generalitat
Tram. 314-14507/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 25590 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’endar-
reriment en el pagament de les nòmines d’octubre dels 
treballadors públics, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Té previst el Govern endarrerir el pagament de la paga 
extraordinària de Nadal dels treballadors públics? Si és 
així, com té previst el Govern comunicar-ho als citats 
treballadors?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2011 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC


	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 motius de l’aturada de la segona fase de les obres de l’Escola Parc del Saladar, a Alcarràs (Segrià)
	Tram. 314-08556/09
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte amb GISA relatiu a la segona fase de les obres de l’Escola Parc del Saladar, a Alcarràs (Segrià)
	Tram. 314-08557/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’alternativa a la no-execució de la segona fase de les obres de l’Escola Parc del Saladar, a Alcarràs (Segrià)
	Tram. 314-08558/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de telèfons i el tipus de contracte amb què s’han adquirit per a la direcció de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
	Tram. 314-08570/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació de l’obtenció del certificat de qualitat en la gestió atorgat a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament el 2010
	Tram. 314-08572/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies principals del Programa d’avaluació de satisfacció dels destinataris de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per al 2011
	Tram. 314-08575/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de regulació d’ocupació de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
	Tram. 314-08583/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de revertir en els propers exercicis pressupostaris les retallades del pressupost per a cooperació al desenvolupament
	Tram. 314-08585/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 26 de juliol de 2011
	Tram. 314-08648/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 19 de juliol de 2011
	Tram. 314-08649/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les noves mesures de gestió i de pagament de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08895/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicis de frau en el cobrament de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08896/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones afectades pel canvi en la gestió de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08897/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha comunicat als perceptors de la renda mínima d’inserció el canvi del sistema de cobrament
	Tram. 314-08898/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i la manera com s’ha comunicat als perceptors de la renda mínima d’inserció el canvi del sistema de cobrament
	Tram. 314-08899/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què els perceptors de la renda mínima d’inserció han rebut la comunicació del canvi del sistema de cobrament
	Tram. 314-08900/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i l’hora en què es va comunicar als ajuntaments el canvi del sistema de cobrament de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08901/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis de les entitats financeres en concepte de comissions per l’ingrés dels xecs de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08902/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb problemes de pagament de serveis bàsics pel fet de no haver cobrat l’1 d’agost la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08903/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció a les persones amb problemes de pagament de serveis bàsics pel fet de no haver cobrat l’1 d’agost la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08904/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què tots els perceptors de la renda mínima d’inserció hauran rebut el xec de l’agost
	Tram. 314-08905/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost d’enviament dels xecs de l’agost de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08906/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que tindrà per als ajuntaments el fet que els perceptors de la renda mínima d’inserció no l’hagin cobrada l’1 d’agost
	Tram. 314-08907/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació als ajuntament pel cost de les emergències socials derivades del fet que els perceptors de la renda mínima d’inserció no l’hagin cobrada l’1 d’agost
	Tram. 314-08908/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va comunicar a les entitats gestores el canvi del sistema de gestió de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08909/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre total de persones que perceben la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08910/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que perceben la renda mínima d’inserció, desglossat per comarques
	Tram. 314-08911/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que perceben la renda mínima d’inserció a Barcelona
	Tram. 314-08912/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que perceben la renda mínima d’inserció, desglossat per demarcacions territorials
	Tram. 314-08913/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació en la planificació del canvi del sistema de gestió de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08914/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import liquidat per al pagament de la renda mínima d’inserció del 2007 al 2010
	Tram. 314-08915/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat al pagament de la renda mínima d’inserció en els pressupostos per al 2011
	Tram. 314-08916/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de cobrament de la renda mínima d’inserció, desglossat per mesos
	Tram. 314-08917/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afectats per l’enduriment de les condicions de cobrament de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08918/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afectats per l’allargament del període de residència requerit per al cobrament de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08919/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que deixaran de percebre la renda mínima d’inserció per la limitació del temps de cobrament
	Tram. 314-08920/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la renda mínima d’inserció com a dret subjectiu
	Tram. 314-08921/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la limitació de la dotació econòmica de la renda mínima d’inserció en funció de les disponibilitats pressupostàries
	Tram. 314-08922/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció que es prestarà a les persones que deixin de percebre la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08924/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de perceptors i de beneficiaris de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08925/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perfil dels perceptors de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08926/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els ajuntaments pel que fa al canvi del sistema de cobrament de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08927/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció va tractar el canvi del sistema de cobrament de la renda
	Tram. 314-08928/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què es van valorar els indicis de frau que van portar al canvi del sistema de gestió de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-08929/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció amb relació als indicis de frau i al canvi del sistema de gestió de la renda
	Tram. 314-08930/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de residus impropis en els índexs de recollida selectiva del 2010
	Tram. 314-08931/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge dels envasos lleugers en la recollida selectiva bruta de residus el 2010
	Tram. 314-08932/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge dels medicaments en la recollida selectiva bruta de residus el 2010
	Tram. 314-08933/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge dels residus orgànics en la recollida selectiva bruta de residus el 2010
	Tram. 314-08934/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge que representa el cartró en la recollida selectiva bruta de residus el 2010
	Tram. 314-08935/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge dels impropis en la recollida selectiva bruta de residus el 2010
	Tram. 314-08936/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el camí de Bellvís a Vilanova de la Barca
	Tram. 314-09102/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variant de la carretera C-13 de Vilanova de la Barca (Segrià)
	Tram. 314-09103/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a iniciar els vols entre els aeroports de Girona - Costa Brava i de Madrid-Barajas
	Tram. 314-09104/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de Spanair per a operar a l’aeroport de Girona - Costa Brava amb el vol entre Girona i Madrid
	Tram. 314-09105/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat a l’aeroport de Barcelona - el Prat dels vols d’hivern de Transavia cap a Holanda que fins ara operaven des de l’aeroport de Girona - Costa Brava
	Tram. 314-09106/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les companyies amb les quals negocia perquè operin a l’aeroport de Girona - Costa Brava
	Tram. 314-09107/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variant de la carretera C-154 de Sagàs (Berguedà)
	Tram. 314-09113/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’antiguitat mitjana dels trens del servei de rodalia de Barcelona
	Tram. 314-11538/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’antiguitat mitjana dels trens del servei regional
	Tram. 314-11539/09
	Resposta del Govern






	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dificultats d’alguns instituts per a pagar les despeses corrents
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	Tram. 311-00989/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els departaments que tenen relació amb el Consorci de la Serra de Llaberia
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	Tram. 314-14468/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les seves actuacions en el marc del Consorci de la Serra de Llaberia
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