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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

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’activitat industrial
Tram. 310-00124/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació dels menors en risc d’exclusió social
Tram. 310-00125/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política per a eradicar la violència masclista
Tram. 310-00126/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el futur de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals
Tram. 310-00127/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política industrial
Tram. 310-00128/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la planificació del sistema de salut
Tram. 310-00129/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre les línies d’actuació del Pla de salut de Catalunya 
2011-2015
Tram. 310-00130/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’autorització per a instal·lar una duana a l’aeroport de 
Lleida-Alguaire
Tram. 310-00131/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a solucionar la multireincidència 
delictiva
Tram. 310-00132/09
Substanciació p. 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’estratègia del Govern després de 
les eleccions generals
Tram. 317-00080/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la valoració i el balanç que fa el Go-
vern del primer any de mandat
Tram. 317-00081/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre si Catalunya es pot permetre la pos-
posició de les negociacions per al concert econòmic
Tram. 317-00082/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la convocatòria d’un debat mono-
gràfic sobre l’estat del benestar
Tram. 317-00083/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’incompliment de l’acord interpro-
fessional signat amb els sindicats i la patronal
Tram. 317-00084/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els objectius dels ajustaments i les 
mesures d’austeritat presentats pel Govern els darrers dies
Tram. 317-00085/09
Substanciació p. 16

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de promocions i d’habitatges de protecció oficial 
en règim general per als quals s’ha demanat la qualificació 
provisional de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09053/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de promocions i d’habitatges de protecció oficial 
en règim especial per als quals s’ha demanat la qualificació 
provisional de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09054/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de promocions i d’habitatges de protecció oficial 
en règim general per als quals s’ha demanat la qualificació 
definitiva de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09055/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de promocions i d’habitatges de protecció oficial 
en règim especial per als quals s’ha demanat la qualificació 
definitiva de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09056/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds que s’ha demanat per a qualificar de 
protecció oficial habitatges de règim lliure i destinar-los a la 
venda, el lloguer o altres formes de cessió de l’1 de gener al 
31 d’agost de 2011
Tram. 314-09057/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’habi-
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tatges i d’edificis d’habitatges que s’ha demanat de l’1 de 
gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09058/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’ajuts per a la millora de la qualitat i 
de la sostenibilitat de l’edificació que s’ha demanat de l’1 de 
gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09059/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’habitat-
ges atorgats de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09060/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts per a la millora de la qualitat i de la sostenibilitat 
de l’edificació atorgats de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09061/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions atorgades per a l’establiment i el manteniment 
d’oficines d’habitatge en col·laboració amb les administraci-
ons locals entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09062/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de convenis o acords de col·laboració per a la cre-
ació de noves oficines d’habitatge que s’han signat amb les 
administracions locals de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09063/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de convenis o acords de col·laboració amb les ad-
ministracions locals per al manteniment d’oficines d’habitat-
ge que s’han rescindit de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09064/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de convenis o acords de col·laboració amb entitats 
socials i fundacions per a la xarxa de mediació social que 
s’han signat de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09065/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de convenis o acords de col·laboració amb les ad-
ministracions locals per al manteniment d’oficines d’habitat-
ge que s’han rescindit de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09066/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de nous ajuts al pagament de lloguer que s’han 
concedit o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09067/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels nous ajuts al pagament de lloguer que s’han 
concedit o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09068/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de nous ajuts al pagament de quotes hipotecàries 
que s’han concedit o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost 
de 2011
Tram. 314-09069/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels nous ajuts al pagament de quotes hipotecàries 
que s’han concedit o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost 
de 2011
Tram. 314-09070/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels ajuts al pagament de lloguer d’expedients re-

coneguts en exercicis anteriors que s’han concedit de l’1 de 
gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09071/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’”avalloguers” que s’han concedit o reconegut de 
l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09072/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges per a afectats urbanístics que s’han 
declarat o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09073/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de contractes de transmissió i cessió d’ús d’habitat-
ges amb protecció oficial que s’han visat de l’1 de gener al 
31 d’agost de 2011
Tram. 314-09074/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’escriptures de declaració d’obra nova d’habitat-
ges amb protecció oficial que s’han visat de l’1 de gener al 
31 d’agost de 2011
Tram. 314-09075/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de subvencions per a l’accés a l’habitatge amb 
protecció oficial de règim especial que s’han concedit o re-
conegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09076/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ajuts directes per a l’entrada en la compra d’habi-
tatges amb protecció oficial que s’han concedit o reconegut 
de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09077/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ajuts directes per a l’entrada en la compra d’habi-
tatges amb protecció oficial que s’han concedit o reconegut 
de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09078/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ajuts directes per a la promoció d’habitatges d’ar-
rendament i de lloguer amb opció de compra amb protecció 
oficial que s’han concedit o reconegut de l’1 de gener al 31 
d’agost de 2011
Tram. 314-09079/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de subvencions per a la qualificació energètica dels 
habitatges amb protecció oficial que s’han concedit o reco-
negut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09080/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de préstecs convinguts per a la compra d’habitat-
ges amb protecció oficial que s’han concedit o reconegut de 
l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09081/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de titularitat pública adscrits a l’Agèn-
cia Catalana de l’Habitatge que estan desocupats el 31 
d’agost de 2011
Tram. 314-09082/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de procediments de desnonament d’ha-
bitatges de titularitat pública adscrits a l’Agència Cata-
lana de l’Habitatge que s’han iniciat de l’1 de gener al  
31 d’agost de 2011
Tram. 314-09083/09
Resposta del Govern p. 23



7 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 198

SUMARI 3

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afirmació que els manifestants impedien l’atenció als paci-
ents dels centres d’atenció primària
Tram. 314-09086/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges que s’han incorporat en lloguer a les 
borses d’intermediació de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09091/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per a convocar els programes d’ajuts al pagament 
de lloguer corresponents a l’exercici del 2011
Tram. 314-09092/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per a convocar els programes d’ajuts per a la reha-
bilitació corresponents a l’exercici del 2011
Tram. 314-09093/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reformes previstes per a introduir en les convocatòries 
d’ajuts per al pagament de lloguer
Tram. 314-09094/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte de les reformes previstes en les convocatòries dels 
ajuts per al pagament de lloguer en els antics receptors
Tram. 314-09095/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requisits exigibles als sol·licitants d’ajuts per al pagament de 
lloguer
Tram. 314-09096/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la rehabilitació de l’església vella de Vilanova de la Barca 
(Segrià)
Tram. 314-09101/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la situació dels tràmits administratius pendents i l’inici de 
les obres de construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-09114/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures que pren l’Agència Catalana del Consum en detec-
tar incidències a l’aplicatiu web per a formular reclamacions
Tram. 314-09115/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la manera com l’Agència Catalana del Consum informa els 
usuaris de les incidències a l’aplicatiu web per a formular 
reclamacions
Tram. 314-09116/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes de l’Agència Catalana del Consum per a detec-
tar les incidències en el funcionament de l’aplicatiu web per 
a formular reclamacions
Tram. 314-09117/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà en què es detecten les incidències en el funci-
onament de l’aplicatiu web per a formular reclamacions de 
l’Agència Catalana del Consum
Tram. 314-09118/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’incidències en el funcionament de l’aplicatiu web 
per a formular reclamacions de l’Agència Catalana del Con-
sum que s’han detectat el 2011
Tram. 314-09119/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús i el funcionament de l’aplicatiu web per a formular recla-
macions de l’Agència Catalana del Consum
Tram. 314-09120/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la informació als ajuntaments i als consells comarcals amb 
relació a les retallades de serveis al Bages
Tram. 314-09130/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
seguiment de la negociació entre la direcció de Yamaha i el 
seu comitè d’empresa
Tram. 314-09134/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la negociació de l’expedient de reestructuració de Yamaha
Tram. 314-09135/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abandonament de l’equip legal de Baker&McKenzie de la 
negociació de l’expedient de reestructuració de Yamaha
Tram. 314-09136/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’entrada de la consultora Alta Partners a la negociació de 
l’expedient de reestructuració de Yamaha
Tram. 314-09137/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ràtio d’alumnes per professor a l’educació infantil als centres 
públics d’educació els cursos 2010-2011 i 2011-2012
Tram. 314-09138/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ràtio d’alumnes per professor a l’educació infantil als centres 
concertats i privats d’educació els cursos 2010-2011 i 2011-
2012
Tram. 314-09139/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la ràtio d’alumnes per professor a l’educació primària als 
centres públics d’educació els cursos 2010-2011 i 2011-2012
Tram. 314-09140/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la ràtio d’alumnes per professor a l’educació primària als 
centres concertats i privats d’educació els cursos 2010-2011 
i 2011-2012
Tram. 314-09141/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ràtio d’alumnes per professor a l’educació secundària obli-
gatòria als centres públics d’educació els cursos 2010-2011 
i 2011-2012
Tram. 314-09142/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ràtio d’alumnes per professor a l’educació secundària obli-
gatòria als centres concertats i privats d’educació els cursos 
2010-2011 i 2011-2012
Tram. 314-09143/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre i el percentatge d’alumnes estrangers escolaritzats 
en els centres d’educació mantinguts amb fons públics el 
curs 2011-2012
Tram. 314-09144/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els mòduls prefabricats que destinaran a aulari el curs 2011-
2012
Tram. 314-09145/09
Resposta del Govern p. 30
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana d’alumnes per aula a l’educació infantil als centres 
públics d’educació els cursos 2010-2011 i 2011-2012
Tram. 314-09146/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana d’alumnes per aula a l’educació primària als centres 
públics d’educació els cursos 2010-2011 i 2011-2012
Tram. 314-09147/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana d’alumnes per aula a l’educació secundària obliga-
tòria als centres públics d’educació els cursos 2010-2011 i 
2011-2012
Tram. 314-09148/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del transport escolar i les beques de menjador als 
consells comarcals el curs 2011-2012
Tram. 314-09149/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
professors interins i substituts que s’han quedat sense plaça 
en primera instància per un error informàtic
Tram. 314-09150/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal de suport del Cos de Mossos d’Esquadra que tre-
balla en llocs no adscrits a la Direcció General de la Policia
Tram. 314-09151/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
intensitat mitjana diària de la carretera C-37 el 2009, el 2010 
i el 2011
Tram. 314-09152/09
Rectificació del text presentat, relativa a la resposta pre-
sentada (BOPC 189) p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de vehicles pesants de més de 7.500 kg que ha 
circulat per la carretera C-37 des de l’abril del 2009
Tram. 314-09153/09
Rectificació del text presentat, relativa a la resposta pre-
sentada (BOPC 189) p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies fetes pels Mossos d’Esquadra pel 
pas de vehicles no autoritzats per la carretera C-37 des de 
l’abril del 2009
Tram. 314-09154/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions fermes que ha dictat la Direcció Gene-
ral de Transports i Mobilitat pel pas de vehicles pesants no 
autoritzats per la carretera C-37 el 2009, el 2010 i el 2011
Tram. 314-09155/09
Rectificació del text presentat, relativa a la resposta pre-
sentada (BOPC 189) p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de controls de pas de vehicles pesants que s’han fet 
a la carretera C-37 el 2009, el 2010 i el 2011
Tram. 314-09156/09
Rectificació del text presentat, relativa a la resposta pre-
sentada (BOPC 189) p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’autoritzacions de circulació de vehicles pesants 
que ha expedit la Direcció General de Transports i Mobilitat 
el 2009, el 2010 i el 2011
Tram. 314-09157/09
Rectificació del text presentat, relativa a la resposta pre-
sentada (BOPC 189) p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús de la Casa Burés, de Barcelona
Tram. 314-09159/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de reorganització de les operacions antidisturbis 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-09160/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les càmeres per als cascos dels mossos d’esquadra
Tram. 314-09161/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
càmeres per als cascos dels mossos d’esquadra que adqui-
rirà el Departament d’Interior
Tram. 314-09162/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del manteniment de les càmeres dels cascos dels 
mossos d’esquadra
Tram. 314-09163/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
utilització de gasos lacrimògens per a dissoldre manifesta-
cions
Tram. 314-09164/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició de canons d’aigua com a material antidisturbis
Tram. 314-09165/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels vehicles que emmagatzemen i llancen aigua
Tram. 314-09166/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’adquisició de vehicles que llancen aigua
Tram. 314-09167/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les proves per a comprovar els efectes de fer servir gasos 
lacrimògens i de canons d’aigua com a material antidisturbis
Tram. 314-09168/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de l’Informe del Síndic de Greuges relatiu als in-
cidents de la plaça de Catalunya de Barcelona el 27 de maig 
de 2011 i del Parlament de Catalunya el 15 de juny de 2011
Tram. 314-09169/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
suggeriment del Síndic de Greuges relatiu a la creació de 
grups de mediadors dins el Cos dels Mossos d’Esquadra 
com a recurs alternatiu a l’ús de la força
Tram. 314-09170/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a combatre la fabricació i la comercialització 
il·legal de pa
Tram. 314-09171/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inspecció i el control pel Departament d’Empresa i Ocupació 
com a resposta a les reivindicacions del gremi de flequers
Tram. 314-09172/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions de la taula sectorial sobre el pa
Tram. 314-09173/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de casos detectats pel que fa a incompliments i 
males pràctiques en la fabricació i la comercialització de pa
Tram. 314-09174/09
Resposta del Govern p. 38
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
crema de banderes i d’una fotografia del rei durant la mani-
festació de l’11 de setembre de 2011
Tram. 314-09175/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’accident del magatzem nuclear de Marcoule, a França, del 
12 de setembre de 2011
Tram. 314-09183/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades amb relació a l’accident del magatzem 
nuclear de Marcoule, a França, el 12 de setembre de 2011
Tram. 314-09184/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comunicació de la situació de prealerta del Pla territorial de 
protecció civil de Catalunya
Tram. 314-09185/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a activar la prealerta del Pla territorial de protec-
ció civil de Catalunya per l’accident del magatzem nuclear 
de Marcoule, a França
Tram. 314-09186/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
informacions rebudes de l’Autoritat de Seguretat Nuclear de 
França sobre l’accident al magatzem nuclear de Marcoule
Tram. 314-09187/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la coincidència que l’empresa que gestiona el magatzem 
nuclear de Marcoule, a França, sigui la mateixa que gestiona 
els residus nuclears de la central nuclear Vandellós I
Tram. 314-09188/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
advertiments de Greenpeace amb relació a l’accident del 12 
de setembre de 2011 al magatzem nuclear de Marcoule, a 
França
Tram. 314-09189/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
circumstàncies de perillositat per a la ciutadania d’un acci-
dent al magatzem nuclear de Marcoule, a França
Tram. 314-09190/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mesuraments de radioactivitat registrats del 12 de setembre 
de 2011 ençà
Tram. 314-09191/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat del conseller d’Interior arran de l’accident al ma-
gatzem nuclear de Marcoule, a França, el 12 de setembre 
de 2011
Tram. 314-09192/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
informacions a la ciutadania relatives a l’accident al magat-
zem nuclear de Marcoule, a França
Tram. 314-09193/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades en l’àmbit de la salut i la previsió de mecanismes 
alternatius en cas d’una epidèmia de grip
Tram. 314-09195/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana mensual de persones ateses al servei nocturn d’ur-
gències del CAP Doctor Robert, de Badalona (Barcelonès), 

en els períodes del gener al maig i del juny al setembre del 
2011
Tram. 314-09201/09 a 314-09207/09, 314-09210/09 
a 314-09222/09, 314-09224/09, 314-09225/09, 314-
09228/09 a 314-09235/09, 314-09237/09, 314-09238/09, 
314-09243/09 a 314-09254/09, 314-09257/09 a 314-
09268/09, 314-09271/09, 314-09272/09, 314-09275/09 
a 314-09282/09, 314-09284/09 a 314-09294/09, 314-
11420/09 a 314-11426/09, 314-11429/09 a 314-11440/09, 
314-11442/09, 314-11443/09, 314-11446/09 a 314-
11453/09, 314-11455/09, 314-11456/09, 314-11461/09 
a 314-11473/09, 314-11476/09 a 314-11488/09, 314-
11490/09, 314-11491/09, 314-11494/09 a 314-11501/09, 
314-11503/09, 314-11504/09 i 314-11509/09 a 314-11513/09
Resposta conjunta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració dels resultats a Catalunya de la liquidació del siste-
ma de finançament de les comunitats autònomes
Tram. 314-11383/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anàlisi quantitativa dels resultats per a Catalunya de la liqui-
dació del sistema de finançament del 2009
Tram. 314-11384/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades fetes públiques pel Grup Parlamentari Socialista re-
latives als beneficis de l’aplicació del model de finançament 
en l’exercici 2009
Tram. 314-11385/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
rellevància de l’anàlisi dels resultats del primer any d’aplica-
ció del model de finançament autonòmic vigent
Tram. 314-11386/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats obtinguts en el primer any d’aplicació del model de 
finançament autonòmic vigent
Tram. 314-11387/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta alternativa de pacte fiscal amb relació als resultats 
del primer any d’aplicació del model de finançament auto-
nòmic vigent
Tram. 314-11388/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no convocar el Govern Territorial de Salut del 
Baix Llobregat Nord
Tram. 314-11399/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 al 
CAP Terrassa Nord
Tram. 314-11474/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 al 
CAP Rambla de Terrassa
Tram. 314-11475/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 
al CAP Anglès
Tram. 314-11489/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 
al CAP Breda
Tram. 314-11492/09
Resposta del Govern p. 45
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 
al CAP Hostalric
Tram. 314-11493/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 
al CAP Alcover
Tram. 314-11502/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 
al CAP Riudoms
Tram. 314-11505/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 
al CAP Vandellòs
Tram. 314-11506/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 al 
CAP La Selva del Camp
Tram. 314-11507/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 
al CAP L’Arboç
Tram. 314-11508/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi econòmic pel tancament en horari nocturn dels cen-
tres d’assistència primària de la Selva interior
Tram. 314-11515/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi econòmic pel tancament en horari nocturn del CAP 
Camprodon
Tram. 314-11516/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del servei de taxi i guia per als metges de proximitat 
d’Arbúcies en els serveis mèdics nocturns per la Selva inte-
rior des del tancament dels centres d’atenció primària de la 
zona en horari nocturn
Tram. 314-11517/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del lloguer o de la compra del local d’Arbúcies (Selva) 
on es fan les visites mèdiques de guàrdia nocturna
Tram. 314-11518/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’estada en un hotel d’Arbúcies (Selva) del taxista o 
la taxista que acompanya el metge o metgessa de guàrdia 
nocturna des del tancament del centre d’atenció primària en 
horari nocturn
Tram. 314-11519/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’hotel on els metges fan el servei de guàrdia noctur-
na des del tancament del CAP Camprodon en horari nocturn
Tram. 314-11520/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incidència de la pandèmia de grip amb relació al tancament 
del servei d’urgències del CAP L’Arboç
Tram. 314-11540/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incidència de la pandèmia de grip amb relació al tancament 
del servei d’urgències del CAP Sant Salvador, de Tarragona
Tram. 314-11541/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opció triada per l’Agència Catalana de l’Aigua per a con-
nectar el col·lector de la Cellera de Ter amb la depuradora 
d’aigües d’Anglès (Selva)
Tram. 314-11548/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament del CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-12134/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres públics de la província de Girona on fan tractaments 
gratuïts de fecundació in vitro
Tram. 314-12135/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres públics de la província de Tarragona on fan tracta-
ments gratuïts de fecundació in vitro
Tram. 314-12136/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres públics de la província de Lleida on fan tractaments 
gratuïts de fecundació in vitro
Tram. 314-12137/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres públics de la província de Barcelona on fan tracta-
ments gratuïts de fecundació in vitro
Tram. 314-12138/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana de visites per urgències fetes al CAP Móra la Nova 
els caps de setmana del gener al setembre del 2011
Tram. 314-12153/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat dels serveis que es presten al CAP Rambla Marina, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14346/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
consens del tancament del CAP Rambla Marina, de l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès), amb l’Ajuntament i els usua-
ris d’aquest municipi
Tram. 314-14347/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del tancament del CAP Rambla Marina, de l’Hospita-
let de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14348/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforçament del servei de consultes externes de l’Hospital 
Universitari de Bellvitge pel tancament del CAP Rambla Ma-
rina, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14349/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost anual del manteniment del CAP Rambla Marina, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14350/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció o el tancament d’algun servei sanitari a l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès) el 2012
Tram. 314-14351/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
derivacions fetes des de l’Hospital de Sabadell del gener al 
setembre del 2011
Tram. 314-14352/09
Resposta del Govern p. 53
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al director general de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre l’estat de la fusió per absorció de les empreses in-
teractives de la Corporació per part de Televisió de Catalunya
Tram. 312-00039/09
Substanciació p. 54

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre les conseqüències per a Televisió de Catalunya 
del fet que IB3 emeti pel·lícules en llengua castellana
Tram. 312-00040/09
Substanciació p. 54

Pregunta al director general de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la incorporació a Catalunya Ràdio del Twitter en aranès
Tram. 312-00041/09
Substanciació p. 54

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre els portals de la Corporació a l’octubre del 2011
Tram. 312-00042/09
Substanciació p. 54

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre les propostes de modificació de les lleis relati-
ves als mitjans audiovisuals
Tram. 312-00043/09
Substanciació p. 54

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió pressupostària de la Corporació per 
al 2012
Tram. 312-00044/09
Substanciació p. 54

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el procediment d’adjudicació de les auditories 
de comptes de la Corporació
Tram. 312-00046/09
Substanciació p. 54

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el resultat de la subhasta d’immobles de la 
Corporació
Tram. 312-00047/09
Substanciació p. 55

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en 
comissió sobre la no-retransmissió del debat entre els can-
didats a la presidència del Govern de l’Estat
Tram. 313-00006/09
Substanciació p. 55

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la relació cost-benefici del man-
teniment del sistema públic audiovisual i sobre les orientaci-
ons estratègiques
Tram. 322-00022/09
Substanciació p. 55

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les perspectives per al 2012 del 
manteniment de l’oferta de programació de les empreses de 
la Corporació i la lluita pel lideratge en audiència
Tram. 322-00023/09
Substanciació p. 55

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la cobertura informativa de la 
campanya electoral per a les eleccions generals del 2011
Tram. 322-00024/09
Substanciació p. 55

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els objectius i les iniciatives de 
la defensora de l’audiència per a augmentar la relació i la 
interacció entre els mitjans de la Corporació i el públic
Tram. 322-00025/09
Substanciació p. 55

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les propostes de modificació de 
les lleis relatives als mitjans audiovisuals
Tram. 322-00026/09
Substanciació p. 56

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els suggeriments d’eliminar ca-
nals de televisió pertanyents a la Corporació
Tram. 322-00027/09
Substanciació p. 56

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la compatibilitat dels principis 
d’imparcialitat, neutralitat i respecte al pluralisme amb les 
referències a la construcció nacional que conté la Memòria 
de programes dels pressupostos de la Generalitat per al 
2011
Tram. 322-00028/09
Substanciació p. 56

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre la cobertura informa-
tiva del corfbol a Televisió de Catalunya
Tram. 323-00022/09
Substanciació p. 56

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre les actuacions i les 
activitats previstes per al vintè aniversari de La Marató
Tram. 323-00023/09
Substanciació p. 56

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre el nivell d’audiència 
de les coproduccions de la temporada 2010-2011 i les pre-
vistes per a la temporada 2011-2012
Tram. 323-00024/09
Substanciació p. 56

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre els comentaris fets 
en el programa Esport club sobre la roda de premsa de l’en-
trenador del Futbol Club Barcelona a Praga
Tram. 323-00025/09
Substanciació p. 56

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre la situació actual de 
Televisió de Catalunya
Tram. 323-00026/09
Substanciació p. 57

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre les perspectives de 
futur de Televisió de Catalunya
Tram. 323-00027/09
Substanciació p. 57

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya 
a respondre oralment en comissió sobre les propostes de 
modificació de les lleis relatives als mitjans audiovisuals
Tram. 323-00028/09
Substanciació p. 57

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’activitat industrial
Tram. 310-00124/09
Anunci p. 57
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació dels menors en risc d’exclusió social
Tram. 310-00125/09
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política per a eradicar la violència masclista
Tram. 310-00126/09
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple so-
bre el futur de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 310-00127/09
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política industrial
Tram. 310-00128/09
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la planificació del sistema de salut
Tram. 310-00129/09
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre les línies d’actuació del Pla de salut de Catalunya 
2011-2015
Tram. 310-00130/09
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’autorització per a instal·lar una duana a l’aeroport de 
Lleida-Alguaire
Tram. 310-00131/09
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple so-
bre les actuacions per a solucionar la multireincidència delictiva
Tram. 310-00132/09
Anunci p. 59

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00080/09
Anunci p. 59

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00081/09
Anunci p. 60

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00082/09
Anunci p. 60

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00083/09
Anunci p. 60

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00084/09
Anunci p. 60

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00085/09
Anunci p. 61

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les crítiques de la relatora especial de les Nacions 
Unides al departament d’Interior pel que fa al programa con-
tra la violència exercida sobre les dones, les persones grans 
i els menors
Tram. 311-00995/09
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la inclusió de la lluita contra la violència masclista 
en el mateix programa que la lluita contra la violència exerci-
da sobre les persones grans i els menors
Tram. 311-00996/09
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius de la destitució del cap de relacions 
amb l’Administració de justícia dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00997/09
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius per al canvi de criteri amb relació 
a la destitució del cap de relacions amb l’Administració de 
justícia dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00998/09
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius per a responsabilitzar un professional 
del Cos dels Mossos d’Esquadra dels fets esdevinguts a la 
Ciutat de la Justícia el 6 d’octubre de 2011
Tram. 311-00999/09
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la protecció del Cos de Mossos d’Esquadra amb 
relació a la responsabilitat dels fets esdevinguts a la Ciutat 
de la Justícia el 6 d’octubre de 2011
Tram. 311-01000/09
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els criteris per al nomenament del responsable 
de relacions amb l’Administració de justícia dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-01001/09
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les gestions fetes per l’alcaldessa de Collbató 
(Baix Llobregat) per dotar d’un gimnàs i sala d’actes l’institut 
d’aquesta població
Tram. 311-01005/09
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió pressupostària per a construir un 
gimnàs i sala d’actes a l’institut de Collbató (Baix Llobregat)
Tram. 311-01006/09
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la data prevista per a construir una gimnàs i sala 
d’actes a l’institut de Collbató (Baix Llobregat)
Tram. 311-01007/09
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els criteris per a impedir el pas als periodistes 
dins el perímetre de seguretat establert pel Cos de Mossos 
d’Esquadra a les manifestacions
Tram. 311-01008/09
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la compatibilitat de la prohibició de l’accés dels 
periodistes dins el perímetre de seguretat a les manifestaci-
ons amb el lliure exercici de la funció informativa
Tram. 311-01009/09
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’inici de negociacions amb el Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya perquè els periodistes puguin accedir dins 
el perímetre de seguretat a les manifestacions
Tram. 311-01010/09
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la imputació del cap del dispositiu d’extinció de 
l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) en el procediment 
judicial al Jutjat de Gandesa
Tram. 311-01011/09
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la compatibilitat de les declaracions de suport a 
Carles Font fetes pel conseller d’Interior amb la invitació del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió a l’advocat d’una 
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de les parts a la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Fo-
restal d’Horta de Sant Joan
Tram. 311-01012/09
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la relació de la imputació del cap del dispositiu 
d’extinció de l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) amb 
la compareixença a la Comissió d’Investigació sobre l’Incen-
di Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 311-01013/09
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la compatibilitat de les declaracions de suport 
a Carles Font fetes pel conseller d’Interior amb el contingut 
de les intervencions dels portaveus del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió a la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan el 2010
Tram. 311-01014/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la consideració que té el conseller d’Interior de les 
intervencions dels portaveus del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió a la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 311-01015/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les imputacions fetes a un membre del Cos 
de Bombers de la Generalitat i als presumptes autors de 
l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Tram. 311-01016/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de l’augment dels morts en accidents 
de trànsit a les Terres de l’Ebre fins al 6 de novembre de 2011
Tram. 311-01030/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de l’augment dels morts en accidents de 
trànsit a la Catalunya Central fins al 6 de novembre de 2011
Tram. 311-01031/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els resultats del pla de xoc del Servei Català 
de Trànsit per a reduir els morts en accidents de trànsit a les 
Terres de l’Ebre
Tram. 311-01032/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures del Servei Català de Trànsit per a re-
duir els morts en accidents de trànsit a la Catalunya Central
Tram. 311-01033/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els morts en accidents de moto el 2010
Tram. 311-01034/09
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’informe del Reial Automòbil Club de Catalunya que 
desaconsella que les motos puguin circular pel carril bus-taxi
Tram. 311-01035/09
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les imputacions que demana el lletrat que repre-
senta les famílies dels bombers morts a l’incendi d’Horta de 
Sant Joan (Terra Alta) per a un membre del Cos de Bombers 
de la Generalitat i per als presumptes autors d’aquest incendi
Tram. 311-01036/09
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les declaracions del lletrat que representa les fa-
mílies dels bombers morts a l’incendi d’Horta de Sant Joan 
(Terra Alta) amb relació a la imputació dels presumptes au-
tors d’aquest incendi
Tram. 311-01037/09
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’equiparació de les actuacions dels presumptes 
autors de l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) i d’un 
comandament del Cos de Bombers de la Generalitat
Tram. 311-01038/09
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la petició d’imputar un comandament del Cos de 
Bombers de la Generalitat per un presumpte delicte d’homi-
cidi imprudent en l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Tram. 311-01039/09
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la manifestació de bombers a Barcelona del 18 de 
novembre de 2011 en contra de les retallades
Tram. 311-01040/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’afirmació de la Unió General de Treballadors que 
les retallades porten el Cos de Bombers de la Generalitat a 
la situació del 1998
Tram. 311-01041/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’aturada dels procediments de selecció i dels 
concursos per a proveir llocs de treball al Cos de Bombers 
de la Generalitat
Tram. 311-01042/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius i la base legal per a aturar la convocatò-
ria de bombers de 1a del Cos de Bombers de la Generalitat 
derivats del pressupost del 2009
Tram. 311-01043/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les conseqüències per al Cos de Bombers de 
la Generalitat de l’aturada d’incorporacions i de renovacions 
de la flota terrestre i de la baixa de vehicles
Tram. 311-01044/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les reduccions en els serveis de gestió, neteja 
i manteniment d’establiments, equips i vehicles del Cos de 
Bombers de la Generalitat
Tram. 311-01045/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’abús que segons la Unió General de Treballadors 
fa el Departament d’Interior de la disponibilitat dels bombers 
voluntaris
Tram. 311-01046/09
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’afirmació de la Unió General de Treballadors 
que els bombers se senten traïts per l’incompliment de les 
promeses de Convergència i Unió amb relació a l’incendi 
d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Tram. 311-01047/09
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el compliment de les recomanacions acorda-
des per la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan i ratificades pel Ple del Parlament
Tram. 311-01048/09
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la denúncia presentada pel Col·lectiu Autònom de 
Treballadors Mossos d’Esquadra al Síndic de Greuges amb 
relació a la manca de resposta del conseller d’Interior als 
requeriments sindicals
Tram. 311-01049/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la manca de resposta del Departament d’Interior 
als requeriments de negociació de les condicions laborals 
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de les organitzacions sindicals del Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 311-01050/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals el Departament d’Interior no 
ha convocat el Consell de la Policia quatre mesos després 
de les eleccions sindicals
Tram. 311-01051/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la manera d’entendre les relacions laborals del 
conseller d’Interior segons l’opinió d’una organització sindi-
cal del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01052/09
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’amortització de la plaça de metge de Paüls 
(Baix Ebre)
Tram. 311-01053/09
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a cobrir la plaça de metge amor-
titzada de Prat de Comte (Terra Alta) i no la de Paüls (Baix 
Ebre)
Tram. 311-01054/09
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris pels quals el servei que ofereix el Punt 
d’Atenció Continuada de Xerta (Baix Ebre) ha quedat reduït 
als caps de setmana i festius
Tram. 311-01055/09
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els criteris per a eliminar el servei diürn d’am-
bulàncies a les poblacions que depenen del Punt d’Atenció 
Continuada de Xerta (Baix Ebre)
Tram. 311-01056/09
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’incompliment del Decret 258/2007, de normes 
organitzatives de l’Institut Català de la Salut, amb relació a 
la isòcrona entre els centres de salut i els punts d’atenció 
continuada
Tram. 311-01057/09
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la decisió de suprimir llocs de treball a l’Adminis-
tració de justícia
Tram. 311-01073/09
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’impacte de les retallades en les oficines judicials
Tram. 311-01074/09
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el pagament dels honoraris endarrerits del torn 
d’ofici
Tram. 311-01075/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’augment de robatoris amb violència o intimidació 
a la via pública a Barcelona el 2011
Tram. 311-01085/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’augment de robatoris amb estrebada a Barcelona 
el 2011
Tram. 311-01086/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la modificació de les funcions de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona
Tram. 311-01087/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’adopció del model de seguretat de Nova York per 
l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 311-01088/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la participació del Departament d’Interior en el 
disseny del nou model d’actuació de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona
Tram. 311-01089/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els projectes sobre el Centre d’Història Contempo-
rània de Catalunya
Tram. 311-01090/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de nomenament del director o directora 
del Centre d’Història Contemporània de Catalunya
Tram. 311-01091/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recuperació de la competència sobre recerca 
i assessorament en matèria d’història del Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya
Tram. 311-01092/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’absorció del Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya per un altre ens
Tram. 311-01093/09
Anunci p. 80

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de l’augment dels morts en accidents de trànsit a les 
Terres de l’Ebre fins al 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14775/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de l’augment dels morts en accidents de trànsit a la 
Catalunya Central fins al 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14776/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els resultats del pla de xoc del Servei Català de Trànsit per a 
reduir els morts en accidents de trànsit a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-14777/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Servei Català de Trànsit per a reduir els morts 
en accidents de trànsit a la Catalunya Central
Tram. 314-14778/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
morts en accidents de moto el 2010
Tram. 314-14779/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe del Reial Automòbil Club de Catalunya que desa-
consella que les motos puguin circular pel carril bus-taxi
Tram. 314-14780/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les imputacions que demana el lletrat que representa les fa-
mílies dels bombers morts a l’incendi d’Horta de Sant Joan 
(Terra Alta) per a un membre del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat i per als presumptes autors d’aquest incendi
Tram. 314-14781/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les declaracions del lletrat que representa les famílies dels 
bombers morts a l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) 
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amb relació a la imputació dels presumptes autors d’aquest 
incendi
Tram. 314-14782/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’equiparació de les actuacions dels presumptes autors de 
l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) i d’un comanda-
ment del Cos de Bombers de la Generalitat
Tram. 314-14783/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició d’imputar un comandament del Cos de Bombers de 
la Generalitat per un presumpte delicte d’homicidi impru-
dent en l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Tram. 314-14784/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manifestació de bombers a Barcelona del 18 de novembre 
de 2011 en contra de les retallades
Tram. 314-14785/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afirmació de la Unió General de Treballadors que les retalla-
des porten el Cos de Bombers de la Generalitat a la situació 
del 1998
Tram. 314-14786/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aturada dels procediments de selecció i dels concursos per 
a proveir llocs de treball al Cos de Bombers de la Generalitat
Tram. 314-14787/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius i la base legal per a aturar la convocatòria de bom-
bers de 1a del Cos de Bombers de la Generalitat derivats del 
pressupost del 2009
Tram. 314-14788/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències per al Cos de Bombers de la Generalitat de 
l’aturada d’incorporacions i de renovacions de la flota terres-
tre i de la baixa de vehicles
Tram. 314-14789/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reduccions en els serveis de gestió, neteja i manteniment 
d’establiments, equips i vehicles del Cos de Bombers de la 
Generalitat
Tram. 314-14790/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abús que segons la Unió General de Treballadors fa el De-
partament d’Interior de la disponibilitat dels bombers vo-
luntaris
Tram. 314-14791/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afirmació de la Unió General de Treballadors que els bom-
bers se senten traïts per l’incompliment de les promeses de 
Convergència i Unió amb relació a l’incendi d’Horta de Sant 
Joan (Terra Alta)
Tram. 314-14792/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de les recomanacions acordades per la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan i ratificades pel Ple del Parlament
Tram. 314-14793/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
denúncia presentada pel Col·lectiu Autònom de Treballadors 
Mossos d’Esquadra al Síndic de Greuges amb relació a la 
manca de resposta del conseller d’Interior als requeriments 
sindicals
Tram. 314-14794/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manca de resposta del Departament d’Interior als requeri-
ments de negociació de les condicions laborals de les orga-
nitzacions sindicals del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14795/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals el Departament d’Interior no ha convocat 
el Consell de la Policia quatre mesos després de les elecci-
ons sindicals
Tram. 314-14796/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera d’entendre les relacions laborals del conseller d’In-
terior segons l’opinió d’una organització sindical del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14797/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
carril per a vehicles d’alta ocupació de la C-58
Tram. 314-14798/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’amortització de la plaça de metge de Paüls (Baix Ebre)
Tram. 314-14799/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a cobrir la plaça de metge amortitzada de Prat de 
Comte (Terra Alta) i no la de Paüls (Baix Ebre)
Tram. 314-14800/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris pels quals el servei que ofereix el Punt d’Atenció 
Continuada de Xerta (Baix Ebre) ha quedat reduït als caps 
de setmana i festius
Tram. 314-14801/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a eliminar el servei diürn d’ambulàncies a les 
poblacions que depenen del Punt d’Atenció Continuada de 
Xerta (Baix Ebre)
Tram. 314-14802/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incompliment del Decret 258/2007, de normes organitzati-
ves de l’Institut Català de la Salut, amb relació a la isòcrona 
entre els centres de salut i els punts d’atenció continuada
Tram. 314-14803/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a evitar l’excés de velocitat i la conducció 
agressiva a l’autovia A-2
Tram. 314-14804/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a evitar els robatoris a les deixalleries 
municipals
Tram. 314-14805/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reinici de les obres del nou casal d’avis d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-14806/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions incloses en els pressupostos del 2012 amb relació 
a la connexió de la Ronda Sud, a Vilanova del Camí (Anoia), 
amb l’autovia A-2 i la carretera C-15
Tram. 314-14807/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
retard de les eleccions sindicals per a formar el Consell de la 
Policia - Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14808/09
Formulació p. 91
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la renovació dels contractes de lísing i rènting dels vehicles 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14809/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses de manteniment dels vehicles dels Mossos d’Es-
quadra el 2010 i el 2011
Tram. 314-14810/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la renovació dels contractes de lísing i rènting dels vehicles 
dels Bombers de la Generalitat
Tram. 314-14811/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses de manteniment dels vehicles dels Bombers de la 
Generalitat el 2010 i el 2011
Tram. 314-14812/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents i de vehicles de l’àrea bàsica policial de Ba-
dalona
Tram. 314-14813/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
horaris, les destinacions i l’absentisme laboral dels mossos 
d’esquadra
Tram. 314-14814/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
retard en el pagament de les prestacions per dependència a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14815/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pagaments efectius de les prestacions per dependència a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14816/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que encara no han rebut la prestació 
per dependència a l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-14817/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
paràmetres de l’acord assolit amb Ryanair perquè operi a 
l’aeroport de Reus
Tram. 314-14818/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
paràmetres de l’acord assolit amb Ryanair perquè operi a 
l’aeroport de Girona
Tram. 314-14819/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aeroport Pirineus - la Seu d’Urgell
Tram. 314-14820/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
futur de l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 314-14821/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva participació a Spanair
Tram. 314-14822/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis d’emergències mèdiques activats per via terrestre i 
per helicòpter del gener a l’octubre del 2010 i del 2011
Tram. 314-14823/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits dels hospitals de la xarxa hospitalària d’utilit-

zació pública en data de l’1 de gener, de l’1 de setembre, de 
l’1 d’octubre i de l’1 de desembre del 2010 i del 2011
Tram. 314-14824/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de pacients atesos i intervinguts d’hemorràgia 
cerebral a cada hospital de la xarxa hospitalària d’utilització 
pública del gener a l’octubre del 2010 i del 2011
Tram. 314-14825/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la memòria del codi Ictus i del codi IAM des de l’inici fins a 
l’octubre del 2011
Tram. 314-14826/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hemodinàmiques fetes a cada hospital de la xar-
xa hospitalària d’utilització pública del gener a l’octubre de 
cada any del 2003 ençà
Tram. 314-14827/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions quirúrgiques fetes a cada hospital 
de la xarxa hospitalària d’utilització pública del gener a l’oc-
tubre del 2010 i del 2011
Tram. 314-14828/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pisos de protecció oficial del barri del Gornal, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14829/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial buits del barri del 
Gornal, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14830/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial del barri del Gornal, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), adjudicats el 2011
Tram. 314-14831/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones registrades que esperen que els sigui 
adjudicat un habitatge de protecció oficial al barri del Gor-
nal, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14832/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial de 
caràcter social a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14833/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial
Tram. 314-14834/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de com-
pravenda que passaran a ésser de lloguer a l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14835/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a anul·lar els actes oficials del Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones a la Ca-
talunya Central
Tram. 314-14836/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a anul·lar els actes oficials del Dia Internacio-
nal per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones a l’Alt 
Pirineu
Tram. 314-14837/09
Formulació p. 100
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
integració d’alumnes immigrats en el Centre Cultural i Es-
portiu Xaloc, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14838/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment del concert educatiu en el Centre Cultural 
i Esportiu Xaloc, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14839/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències de la disminució de la recaptació a causa de 
la deslocalització fiscal
Tram. 314-14840/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del personal de les oficines dels expresidents de la 
Generalitat
Tram. 314-14841/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del lloguer de les oficines dels expresidents de la 
Generalitat
Tram. 314-14842/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del parc mòbil dels expresidents de la Generalitat
Tram. 314-14843/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del personal de seguretat dels expresidents de la 
Generalitat
Tram. 314-14844/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del subministrament de material per al funcionament de 
les oficines dels expresidents de la Generalitat
Tram. 314-14845/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les despeses protocol·làries i de representació dels 
expresidents de la Generalitat
Tram. 314-14846/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les assignacions mensuals als expresidents de la 
Generalitat
Tram. 314-14847/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les pensions vitalícies dels expresidents de la Ge-
neralitat
Tram. 314-14848/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 15 de novembre de 2011
Tram. 314-14849/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 22 de novembre de 2011
Tram. 314-14850/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un protocol d’actuació per a evitar l’assetja-
ment homòfob a les escoles
Tram. 314-14851/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les intervencions públiques en castellà del president de la 
Generalitat durant l’estada al Vaticà del 24 de novembre de 
2011
Tram. 314-14852/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del viatge de l’esposa del president de la Generalitat al 
Vaticà el 24 de novembre de 2011
Tram. 314-14853/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament dels viatges oficials de l’esposa del president de 
la Generalitat
Tram. 314-14854/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la pròrroga de les concessions dels serveis públics interur-
bans d’autobusos
Tram. 314-14855/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió de les estacions d’autobusos interurbans dependents 
de la Generalitat
Tram. 314-14856/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la gestió de l’estació d’autobusos de Sabadell (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 314-14857/09
Formulació p. 106

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
el cost dels programes i continguts audiovisuals que la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals contracta amb la 
productora El Terrat
Tram. 316-00001/09
Formulació p. 107

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
el cost dels programes i continguts audiovisuals que la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals contracta amb la 
productora Minoria Absoluta
Tram. 316-00002/09
Formulació p. 107

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
el cost dels programes i continguts audiovisuals que la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals contracta amb la 
productora Dagoll Dagom
Tram. 316-00003/09
Formulació p. 107

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
el cost dels programes i continguts audiovisuals que la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals contracta amb la 
productora Grupo MediaPro
Tram. 316-00004/09
Formulació p. 108

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
el cost dels programes i continguts audiovisuals que la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals contracta amb la 
productora Triacom Audiovisual
Tram. 316-00005/09
Formulació p. 108
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’activitat industrial
Tram. 310-00124/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació dels menors en risc 
d’exclusió social
Tram. 310-00125/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política per a eradicar la vio-
lència masclista
Tram. 310-00126/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el futur de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals
Tram. 310-00127/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política industrial
Tram. 310-00128/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la planificació del sistema de 
salut
Tram. 310-00129/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les línies d’actuació del Pla de 
salut de Catalunya 2011-2015
Tram. 310-00130/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’autorització per a instal·lar una 
duana a l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 310-00131/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions per a solucionar 
la multireincidència delictiva
Tram. 310-00132/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35).
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Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre l’estra-
tègia del Govern després de les eleccions 
generals
Tram. 317-00080/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la valo-
ració i el balanç que fa el Govern del primer 
any de mandat
Tram. 317-00081/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre si Cata-
lunya es pot permetre la posposició de les 
negociacions per al concert econòmic
Tram. 317-00082/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la con-
vocatòria d’un debat monogràfic sobre l’es-
tat del benestar
Tram. 317-00083/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre l’incom-
pliment de l’acord interprofessional signat 
amb els sindicats i la patronal
Tram. 317-00084/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els ob-
jectius dels ajustaments i les mesures 
d’austeritat presentats pel Govern els dar-
rers dies
Tram. 317-00085/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 20, tinguda el 30.11.2011 (DSPC-P 35).

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de promocions i d’habitat-
ges de protecció oficial en règim general per 
als quals s’ha demanat la qualificació provi-
sional de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09053/09

Resposta del Govern
Reg. 30036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09053/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de promocions i d’habitatges de protecció oficial 
en règim general per als quals s’ha demanat la qualifica-
ció provisional de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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 314-9053/09, 
314-09054/09, 314-09055/09, 314-09056/09, 314-
09057/09, 314-09073/09, 314-09074/09, 314-09075/09, 
314-09076/09, 314-09077/09, 314-09078/09, 314-
09079/09, 314-09080/09, 314-09081/09, 314-09082/09 i 
314-09083/09, amb les següents consideracions:

Entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2011, 64 promoci-
ons d’habitatges de protecció oficial en règim general 
han demanat la qualificació provisional (1004 habitat-
ges) i 66 promocions han demanat la qualificació defi-
nitiva (2350 habitatges). En règim especial 4 promocions 
han demanat la qualificació provisional (46 habitatges)  
i 2 la qualificació definitiva (98 habitatges).

Durant el període esmentat, el nombre de sol·licituds per 
a qualificar habitatges lliures per destinar-los a habitatge 
amb protecció oficial, de venda, lloguer o d’altres formes 
d’us, ha estat d’una promoció de 14 habitatges.

S’han declarat 133 habitatges per afectats urbanístics, 
regulats del Decret 80/2009, de 19 de maig.
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A tot Catalunya s’han visat 2.359 contractes de transmis-
sió i cessió d’ús d’habitatges amb protecció oficial, en 
qualsevol règim.

Pel que fa a les escriptures de declaració d’obra nova 
d’habitatges amb protecció oficial en qualsevol règim, 
d’acord al que estableix la Llei 18/2007, del dret a l’habi-
tatge no cal que aquestes es visin, per tant, no ha hagut 
cap visat en aquest sentit.

S’ha concedit una subvenció de 136.000 euros per a ga-
rantir la cohesió social en l’accés a l’habitatge amb pro-
tecció oficial de regim especial.

El nombre total d’ajuts directes a l’entrada als compra-
dors d’habitatges amb protecció oficial, de regim espe-
cial i de regim general, en qualsevol de les modalitats 
previstes en els articles 30, 31 i 32 del Decret 13/2010, de  
2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-
2012, que s’han concedit o reconegut, a tot Catalunya, 
entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2011, i l’import 
d’aquests préstecs i el nombre de subvencions per a la 
qualificació energètica dels habitatges amb protecció ofi-
cial s’han concedit o reconegut, a tot Catalunya, entre l’1 
de gener i el 31 d’agost de 2011, i quin és l’import total 
d’aquestes subvencions, és el següent:

Entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2011, s’han concedit 
407 ajuts directes a l’entrada d’habitatges amb protecció 
oficial, de règim especial i de règim general, en qual-
sevol de les modalitats previstes en els articles 30, 31 i 
32 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret 
a l’habitatge del 2009-2012 per un import de 3.030.000 
euros i 3 ajuts per a la qualificació energètica per un im-
port de 81.000 euros.

El Govern te la previsió de poder reconèixer dins del 
2011, en concepte de deute deixat per l’anterior Govern, 
els ajuts concedits als promotors d’habitatges de lloguer 
d’obres acabades

abans del 31 d’octubre de 2011 amb un import superior 
als 40 MEUR quan en l’exercici del 2010 el que es va 
destinar no arriba a 30MEUR.

S’han concedit 479 préstecs convinguts amb persones 
compradores d’un habitatge amb protecció oficial, per un 
import total de 59.035.507,93 euros.

El nombre d’habitatges desocupats del parc públic és de 
3.264.

Des de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya s’han inici-
at 184 procediments judicials relatius a habitatges de titu-
laritat pública pels conceptes de venciment de contracte, 
contra ocupants il·legals, per cessió no consentida, per de-
funció del titular, per manca de pagament, per manca d’ús, 
per molèsties, per resolució de contracte per manca de  
pagament i per execucions hipotecàries.

Barcelona, 21 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de promocions i d’habitat-
ges de protecció oficial en règim especial per 
als quals s’ha demanat la qualificació provi-
sional de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09054/09

Resposta del Govern
Reg. 30036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09053/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de promocions i d’habitat-
ges de protecció oficial en règim general per 
als quals s’ha demanat la qualificació defi-
nitiva de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09055/09

Resposta del Govern
Reg. 30036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09053/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de promocions i d’habitat-
ges de protecció oficial en règim especial 
per als quals s’ha demanat la qualificació de-
finitiva de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09056/09

Resposta del Govern
Reg. 30036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09053/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds que s’ha de-
manat per a qualificar de protecció oficial 
habitatges de règim lliure i destinar-los a la 
venda, el lloguer o altres formes de cessió de  
l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09057/09

Resposta del Govern
Reg. 30036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09053/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts per a 
la rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’ha-
bitatges que s’ha demanat de l’1 de gener al 
31 d’agost de 2011
Tram. 314-09058/09

Resposta del Govern
Reg. 30037 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09058/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació 
d’habitatges i d’edificis d’habitatges que s’ha demanat de  
l’1 de gener al 31 d’agost de 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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 314-09058/09, 
314-09059/09, 314-09060/09, 314-09061/09 i 314-
09093/09, amb les següents consideracions:

Entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2011 s’han sol·licitat 
748 ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i edificis 
d’habitatges (suposen un total de 9.940 habitatges) i  
29 per a la millora de la qualitat i de la sostenibilitat de 
l’edificació (suposen un total de 215 habitatges), corres-
ponents a la convocatòria de 2011.

En el mateix període s’han concedit 18.412 ajuts per a la 
rehabilitació d’habitatges i edificis d’habitatges per im-
port de 22,5 MEUR. Per a la millora de la qualitat i la 
sostenibilitat de l’edificació, i 122 ajuts (26.747,02 euros).

Pel que fa a la previsió del Govern d’obrir les noves con-
vocatòries d’ajuts pels diversos programes d’ajuts a la re-
habilitació, corresponents a l’exercici 2011, partint de la 
base que en la convocatòria del 2010 van atorgar-se ajuts 
només a 1.670 expedients, d’un total de 3.744 sol·licituds, 
fet que representa que només es va poder atendre la mei-

tat de les sol·licituds per motius econòmics, el Govern 
està estudiant publicar abans no acabi el 2011 una convo-
catòria excepcional que es destinaria a les sol·licituds no 
ateses per l’exhauriment de la partida pressupostària de 
la convocatòria del 2010 i a les noves sol·licituds que es 
puguin acollir al programa de sostenibilitat, eficiència i 
rehabilitació energètica.

Barcelona, 21 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts per a 
la millora de la qualitat i de la sostenibilitat 
de l’edificació que s’ha demanat de l’1 de 
gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09059/09

Resposta del Govern
Reg. 30037 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09058/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts per a la rehabilitació d’habi-
tatges i d’edificis d’habitatges atorgats de 
l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09060/09

Resposta del Govern
Reg. 30037 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09058/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts per a la millora de la qualitat 
i de la sostenibilitat de l’edificació atorgats 
de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09061/09

Resposta del Govern
Reg. 30037 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09058/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions atorgades per a l’es-
tabliment i el manteniment d’oficines d’habi-
tatge en col·laboració amb les administraci-
ons locals entre l’1 de gener i el 31 d’agost 
de 2011
Tram. 314-09062/09

Resposta del Govern
Reg. 30038 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09062/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions atorgades per a l’establiment i el man-
teniment d’oficines d’habitatge en col·laboració amb les 
administracions locals entre l’1 de gener i el 31 d’agost 
de 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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 314-09062/09, 
314-09063/09, 314-09064/09 i 314-09066/09, amb les 
següents consideracions:

La col·laboració amb les administracions locals en rela-
ció amb el manteniment de les Oficines locals d’habi-
tatge s’ha dut a terme dins del primer semestre de l’any 
2011 mitjançant la subscripció d’addendes de pròrroga 
dels convenis d’oficines locals d’habitatge ja existents 
l’any 2010. Aquestes addendes de pròrroga han suposat 
unes aportacions globals d’1.578.569 euros per compen-
sar les despeses de funcionament i els serveis desenvo-
lupats i justificats per les oficines. En aquest període no 
s’ha rescindit ni deixat sense efecte cap conveni relatiu al 
manteniment de les Oficines locals d’habitatge.

Això suposa el manteniment de 96 convenis, dels quals 
39 corresponen a Consells Comarcals i 57 a Ajunta-
ments.

A més, per a les gestions de les Borses de mediació per 
al lloguer social s’ha aportat la suma de 2.297.989 euros.

No s’han formalitzat convenis per a la posada en marxa 
de noves oficines.

Barcelona, 21 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de convenis o acords de 
col·laboració per a la creació de noves ofi-
cines d’habitatge que s’han signat amb les 
administracions locals de l’1 de gener al  
31 d’agost de 2011
Tram. 314-09063/09

Resposta del Govern
Reg. 30038 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09062/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de convenis o acords de 
col·laboració amb les administracions lo-
cals per al manteniment d’oficines d’habi-
tatge que s’han rescindit de l’1 de gener al  
31 d’agost de 2011
Tram. 314-09064/09

Resposta del Govern
Reg. 30038 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09062/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de convenis o acords de 
col·laboració amb entitats socials i fundaci-
ons per a la xarxa de mediació social que 
s’han signat de l’1 de gener al 31 d’agost de 
2011
Tram. 314-09065/09

Resposta del Govern
Reg. 30039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09065/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de convenis o acords de col·laboració amb enti-
tats socials i fundacions per a la xarxa de mediació soci-
al que s’han signat de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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 314-09065/09, 
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314-09067/09, 314-09068/09, 314-09069/09, 314-
09070/09, 314-09071/09, 314-09091/09, 314-09092/09, 
314-09094/09, 314-09095/09 i 314-09096/09, amb les 
següents consideracions:

La Xarxa de Mediació té per objecte mediar entre pro-
pietaris d’habitatges i llogaters, donant garanties i ajuts 
a aquests, i no signar convenis o acords de col·laboració 
amb entitats socials, fundacions o similars.

D’alta banda, la Xarxa d’habitatges d’Inserció, que s’ar-
ticula mitjançant la xarxa d’entitats i la xarxa municipal, 
inclou, a 31 d’agost de 2011, 124 entitats, fundacions i 
similars amb un volum de 827 habitatges.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya gestiona diversos 
programes per al pagament del lloguer.

Aquest any, fins el 31 d’agost, de la Renda bàsica 
d’emancipació i de les Prestacions d’especial urgènci-
es s’han concedit 8.298 nous ajuts amb uns imports de 
22.891.972,60 euros.

Entre els mesos de gener i l’agost d’aquest any s’han con-
cedit 1.276 ajuts a persones i famílies de les Prestacions 
d’especial urgència per evitar el desnonament per l’im-
pagament de quotes hipotecàries i del lloguer. L’import 
total d’aquests ajuts concedits és de 2.343.906,72 euros.

Pel que fa a l’import total de les ajudes concedides al 
pagament del lloguer, per a expedients reconeguts en 
exercicis anteriors, a tot Catalunya, entre l’1 de gener i el 
31 d’agost de 2011, actualment està en fase de tramitació 
aquest procediment i un cop hagi finalitzat està previst 
que es concedeixin per aquest any 2011 uns 20.000 ajuts 
amb una partida d’uns 50 milions d’euros.

Les borses de mediació per al lloguer social i les borses 
joves d’habitatge, que articulen la Xarxa de Mediació, 
han incorporat de gener a agost 1.536 habitatges i el Pro-
grama de cessió ha incorporat durant aquest període 334 
habitatges.

Quan a la previsió d’obrir noves convocatòries d’ajuts pel 
diversos programes d’ajuts al pagament de lloguers, cor-
responents a l’exercici 2011cal informar que les convoca-
tòries de la Renda bàsica d’emancipació i de les Prestaci-
ons d’especial urgència han seguit obertes durant aquest 
any 2011.

La Generalitat de Catalunya està revisant els expedients 
dels antics perceptors de les prestacions per al pagament 
del lloguer aplicant tot el règim jurídic vigent, incorpo-
rant en els procediment l’aplicació de la Llei 13/2006, de 
27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, 
modificada per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres, que en anteriors convocatòries l’ante-
rior Govern no va aplicar.

D’altra banda, de moment, el Govern de la Generalitat 
de Catalunya no està plantejant altres modificacions dels 
ajuts al pagament lloguer.

Barcelona, 21 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de convenis o acords de 
col·laboració amb les administracions lo-
cals per al manteniment d’oficines d’habi-
tatge que s’han rescindit de l’1 de gener al  
31 d’agost de 2011
Tram. 314-09066/09

Resposta del Govern
Reg. 30038 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09062/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de nous ajuts al pagament 
de lloguer que s’han concedit o reconegut 
de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09067/09

Resposta del Govern
Reg. 30039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09065/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import dels nous ajuts al pagament 
de lloguer que s’han concedit o reconegut 
de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09068/09

Resposta del Govern
Reg. 30039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09065/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de nous ajuts al pagament de 
quotes hipotecàries que s’han concedit o re-
conegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09069/09

Resposta del Govern
Reg. 30039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09065/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import dels nous ajuts al pagament 
de quotes hipotecàries que s’han concedit 
o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 
2011
Tram. 314-09070/09

Resposta del Govern
Reg. 30039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09065/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import dels ajuts al pagament de llo-
guer d’expedients reconeguts en exercicis 
anteriors que s’han concedit de l’1 de gener 
al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09071/09

Resposta del Govern
Reg. 30039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09065/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’»avalloguers» que s’han 
concedit o reconegut de l’1 de gener al  
31 d’agost de 2011
Tram. 314-09072/09

Resposta del Govern
Reg. 30040 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09072/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’’avalloguers’que s’han concedit o reconegut de 
l’1 de gener al 31 d’agost de 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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

L’Incasòl ha reconegut el dret per a l’obtenció de la co-
bertura de l’Avalloguer, durant el període de gener a 
agost de 2011, a 505 sol·licitants.

Barcelona, 21de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges per a afectats 
urbanístics que s’han declarat o reconegut 
de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09073/09

Resposta del Govern
Reg. 30036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09053/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de contractes de transmis-
sió i cessió d’ús d’habitatges amb protec-
ció oficial que s’han visat de l’1 de gener al  
31 d’agost de 2011
Tram. 314-09074/09

Resposta del Govern
Reg. 30036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09053/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’escriptures de declara-
ció d’obra nova d’habitatges amb protec-
ció oficial que s’han visat de l’1 de gener al  
31 d’agost de 2011
Tram. 314-09075/09

Resposta del Govern
Reg. 30036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09053/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de subvencions per a l’ac-
cés a l’habitatge amb protecció oficial de rè-
gim especial que s’han concedit o recone-
gut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09076/09

Resposta del Govern
Reg. 30036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09053/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ajuts directes per a l’en-
trada en la compra d’habitatges amb pro-
tecció oficial que s’han concedit o recone-
gut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09077/09

Resposta del Govern
Reg. 30036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09053/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ajuts directes per a l’en-
trada en la compra d’habitatges amb pro-
tecció oficial que s’han concedit o recone-
gut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09078/09

Resposta del Govern
Reg. 30036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09053/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ajuts directes per a la 
promoció d’habitatges d’arrendament i de 
lloguer amb opció de compra amb protecció 
oficial que s’han concedit o reconegut de  
l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09079/09

Resposta del Govern
Reg. 30036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09053/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de subvencions per a la 
qualificació energètica dels habitatges amb 
protecció oficial que s’han concedit o reco-
negut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09080/09

Resposta del Govern
Reg. 30036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09053/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de préstecs convinguts 
per a la compra d’habitatges amb protecció 
oficial que s’han concedit o reconegut de  
l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09081/09

Resposta del Govern
Reg. 30036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09053/09.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre d’habitatges de titu-
laritat pública adscrits a l’Agència Catala-
na de l’Habitatge que estan desocupats el  
31 d’agost de 2011
Tram. 314-09082/09

Resposta del Govern
Reg. 30036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09053/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de procediments de des-
nonament d’habitatges de titularitat públi-
ca adscrits a l’Agència Catalana de l’Ha-
bitatge que s’han iniciat de l’1 de gener al  
31 d’agost de 2011
Tram. 314-09083/09

Resposta del Govern
Reg. 30036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09053/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afirmació que els manifestants im-
pedien l’atenció als pacients dels centres 
d’atenció primària
Tram. 314-09086/09

Resposta del Govern
Reg. 29984 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09086/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afirmació que els manifestants impedien l’atenció als 
pacients dels centres d’atenció primària

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dona resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-09086/09.

El Departament de Salut va fer el seguiment, en cada 
cas concret, de les manifestacions als Centres d’Atenció 
Primària (CAP). En aquest sentit, va valorar sistemàtica-
ment l’evolució de les situacions en relació a l’alteració 
del normal funcionament dels serveis, i de la situació pa-
tida pels professionals i els usuaris. D’acord amb aquesta 
valoració es va decidir en cada moment l’oportunitat, la 
congruència i la proporcionalitat de l’actuació de la Poli-
cia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 18 de novembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges que s’han in-
corporat en lloguer a les borses d’interme-
diació de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
Tram. 314-09091/09

Resposta del Govern
Reg. 30039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09065/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a convocar els progra-
mes d’ajuts al pagament de lloguer corres-
ponents a l’exercici del 2011
Tram. 314-09092/09

Resposta del Govern
Reg. 30039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09065/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a convocar els progra-
mes d’ajuts per a la rehabilitació correspo-
nents a l’exercici del 2011
Tram. 314-09093/09

Resposta del Govern
Reg. 30037 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09058/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reformes previstes per a introdu-
ir en les convocatòries d’ajuts per al paga-
ment de lloguer
Tram. 314-09094/09

Resposta del Govern
Reg. 30039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09065/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’efecte de les reformes previstes en 
les convocatòries dels ajuts per al paga-
ment de lloguer en els antics receptors
Tram. 314-09095/09

Resposta del Govern
Reg. 30039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09065/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requisits exigibles als sol·licitants 
d’ajuts per al pagament de lloguer
Tram. 314-09096/09

Resposta del Govern
Reg. 30039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09065/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la rehabilitació de l’església vella de 
Vilanova de la Barca (Segrià)
Tram. 314-09101/09

Resposta del Govern
Reg. 30041 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09101/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
rehabilitació de l’església vella 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:

En data 29 d’octubre de 2009 es va signar el conveni que 
acordà la rehabilitació de l’església vella de Vilanova de 
la Barca, amb un pressupost total de 615.589,68 euros, 
l’Incasòl finança 180.000 euros.
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La rehabilitació s’ha prorrogat fins a l’any 2013, sempre 
que s’aprovi la partida pressupostària que possibiliti l’ac-
tuació.

Barcelona, 21 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació dels tràmits administratius 
pendents i l’inici de les obres de construc-
ció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix Llo-
bregat)
Tram. 314-09114/09

Resposta del Govern
Reg. 30997 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09114/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació dels tràmits administratius pendents i l’inici de 
les obres de construcció de l’Escola Nova de Cervelló 
(Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

Les obres de construcció de l’Escola Nova de Cervelló, 
són prioritàries i urgents, en la planificació de construc-
cions escolars del Departament d’Ensenyament.

El Departament d’Ensenyament té previst l’inici de 
l’execució de les obres de l’Escola Nova de Cervelló du-
rant l’any 2012.

Barcelona, 24 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures que pren l’Agència Cata-
lana del Consum en detectar incidències a 
l’aplicatiu web per a formular reclamacions
Tram. 314-09115/09

Resposta del Govern
Reg. 30111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09115/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures que pren l’Agència Catalana del Consum en 
detectar incidències a l’aplicatiu web per a formular re-
clamacions

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Judit Carreras Tort

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
de la pregunta NT 314-09115/09 a la 314-09120/09:

El servei de formularis web mai ha estat sense donar ser-
vei un sol dia, és a dir si hi ha hagut problemes, aquests 
han estat originats per clients puntuals, gairebé mai pel 
servidor, i sempre amb una resolució inferior a 24 hores.

Quan hi ha incidències en el funcionament del servei, 
primer es comprova si es tracta d’un problema puntual, 
o be es tracta d’un problema general. Si és general, es 
restableix el servei en un màxim de 4 hores atès que el 
servei de Hosting Internet del SAU (servei d’atenció a 
l’usuari) del CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació) estableix aquests terminis per 
a incidències urgents. Si es puntual i es pot simular l’er-
ror, l’Àrea TIC de l’Agència Catalana del Consum soluci-
ona la incidència en 48 hores, atès que és el termini per 
fer desplegaments de codi al SAU del CTTI.

Si existeix un tall del servei, es modifica l’enllaç del for-
mulari pel de la bústia de consum (consum@gencat.cat). 
El servei es restableix en un màxim de 4 hores. En el 
cas d’incidències puntuals, i ja que el formulari web és 
un dels múltiples canals de comunicació que te l’Agència 
per a rebre les reclamacions/denúncies/queixes, la perso-
na consumidora/usuària se li informa d’altres vies per a 
presentar les seves peticions.

Les dades enviades des del formulari, tenen com a re-
sultat, l’enviament d’una notificació al remitent i a la 
Secció d’Informació de l’Agència Catalana del Consum. 
Així doncs, els mecanismes per detectar les eventuals 
incidències que hi ha, son la no entrada de sol·licituds a 
aquesta bústia. A menys que es rebi la queixa d’alguna 
persona consumidora/usuària, es triga entre dues i qua-
tre hores a tenir la certesa que hi ha alguna anomalia.

Com a mecanisme defensiu automàtic, hi ha també la 
monitorització del servei per part dels tècnics de siste-
mes associats al servei Hosting Internet del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

Aquest sistema té una cobertura a nivell de servidor de 
24*7 per a deteccions automàtiques. Per a deteccions 
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manuals, i en horari d’oficina, la mitjana ha estat d’unes 
quatre hores, atès que sempre hi ha un funcionari/ària 
encarregat/da del seguiment de la bústia d’entrada.

No hi ha hagut cap incidència en el funcionament del 
servei web de l’ACC durant el 2011. Això és degut a la 
diversitat de navegadors/dispositius/configuracions/siste-
mes operatius propis del mercat.

Tot i així, s’han rebut 10 queixes aquest any per proble-
mes puntuals.

Aquest canal de comunicació establert al juny del 2007, 
garanteix un servei de 24 hores els 7 dies de la setma-
na durant els 365 dies l’any. Aquesta ampliació horària, 
junt amb l’increment de peticions rebudes (al 2010, una 
mitjana de 24), només és pot qualificar com un encert 
atès que no resta servei sinó que afegeix alternatives a les 
persones consumidores/usuàries.

Barcelona, 16 de novembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com l’Agència Catalana del 
Consum informa els usuaris de les incidèn-
cies a l’aplicatiu web per a formular recla-
macions
Tram. 314-09116/09

Resposta del Govern
Reg. 30111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09115/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes de l’Agència Catalana 
del Consum per a detectar les incidències 
en el funcionament de l’aplicatiu web per a 
formular reclamacions
Tram. 314-09117/09

Resposta del Govern
Reg. 30111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09115/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà en què es detecten les 
incidències en el funcionament de l’aplicatiu 
web per a formular reclamacions de l’Agèn-
cia Catalana del Consum
Tram. 314-09118/09

Resposta del Govern
Reg. 30111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09115/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’incidències en el funcio-
nament de l’aplicatiu web per a formular re-
clamacions de l’Agència Catalana del Con-
sum que s’han detectat el 2011
Tram. 314-09119/09

Resposta del Govern
Reg. 30111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09115/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús i el funcionament de l’aplicatiu 
web per a formular reclamacions de l’Agèn-
cia Catalana del Consum
Tram. 314-09120/09

Resposta del Govern
Reg. 30111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09115/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació als ajuntaments i als 
consells comarcals amb relació a les retalla-
des de serveis al Bages
Tram. 314-09130/09

Resposta del Govern
Reg. 32305 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09130/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació als ajuntaments i als consells comarcals amb 
relació a les retallades de serveis al Bages

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Joan Puigcercós i Boixassa

Carme Capdevila i Palau

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

El Departament de Salut i el Servei Català de la Salut 
(CatSalut) s’han reunit amb gran part dels ajuntaments 
de Catalunya per acordar, dins el Pla de reordenació de 
l’atenció continuada i les urgències, els ajustaments par-
ticulars de cada territori, amb la voluntat de prioritzar i 
coordinar els recursos necessaris per mantenir la quali-
tat assistencial a la seva població.

Paral·lelament, el Departament de Salut i el CatSalut han 
reunit, per donar-hi compte de les actuacions de reorde-
nació, la majoria dels consells de Salut de les regions sa-
nitàries, òrgans de participació reconeguts en la Llei ge-
neral d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) en què 
participen representants municipals, dels consells co-
marcals i organitzacions de consumidors i usuaris, entre 
altres. En concret, el Departament de Salut i el CatSalut 
han mantingut 48 reunions amb ajuntaments, una reunió 
amb el Consell de Salut de la Regió Sanitària Catalunya 
Central i dues reunions amb el Consell Comarcal.

Barcelona, 23 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el seguiment de la negociació entre la di-
recció de Yamaha i el seu comitè d’empresa
Tram. 314-09134/09

Resposta del Govern
Reg. 30112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09134/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
seguiment de la negociació entre la direcció de Yamaha i 
el seu comitè d’empresa

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

Jaume Collboni Cuadrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta a 
la pregunta NT 314-09134/09 i a la 314-09135/09:

En aquests moments, no hi ha cap expedient presentat, 
i per tant no existeix un procés de negociació formal-
ment obert. Tot i la retirada de l’expedient de regulació 
d’ocupació presentat a començaments d’any, el Govern 
continua treballant amb la direcció local i la direcció 
corporativa de Yamaha, així com amb els representants 
sindicals i les empreses que constitueixen la cadena de 
valor de la companyia per trobar la millor solució a la 
situació plantejada a principis d’any.

En aquest sentit, es va constituir el passat mes de juny 
una mesa de diàleg social entre la direcció de la com-
panyia i el seu comitè d’empresa amb la col·laboració 
del Serveis Territorials de Barcelona i la Inspecció de 
Treball, que està gestionant les qüestions que les parts 
consideren.

Barcelona, 16 de novembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negociació de l’expedient de rees-
tructuració de Yamaha
Tram. 314-09135/09

Resposta del Govern
Reg. 30112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09134/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’abandonament de l’equip legal de 
Baker&McKenzie de la negociació de l’expe-
dient de reestructuració de Yamaha
Tram. 314-09136/09

Resposta del Govern
Reg. 30113 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09136/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abandonament de l’equip legal de Baker&McKenzie de 
la negociació de l’expedient de reestructuració de Yamaha

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché, Jaume Coll-
boni Cuadrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta a 
la pregunta NT 314-09136/09 i a la 314-09137/09:

La decisió de contractar la consultora Alta Partners i la 
substitució del bufet laboralista de Baker&McKenzie ha 
estat pressa per part de la companyia i, per tant el Go-
vern de la Generalitat no en fa cap valoració.

Barcelona, 16 de novembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’entrada de la consultora Alta Part-
ners a la negociació de l’expedient de rees-
tructuració de Yamaha
Tram. 314-09137/09

Resposta del Govern
Reg. 30113 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09136/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ràtio d’alumnes per professor a 
l’educació infantil als centres públics d’edu-
cació els cursos 2010-2011 i 2011-2012
Tram. 314-09138/09

Resposta del Govern
Reg. 30998 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09138/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la ràtio d’alumnes per professor a l’educació infantil als 
centres públics d’educació els cursos 2010-2011 i 2011-
2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pedro Chumillas Zurilla

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

Es tramet en annex informació relativa a la ràtio alumne/
professor dels centres públics de Catalunya per al curs 
escolar 2010/2011.

El Departament d’Ensenyament disposarà de les dades 
definitives, relatives a la ràtio alumne/professor als cen-
tres públics de Catalunya per al curs escolar 2011/2012, 
quan aquest finalitzi.

Barcelona, 24 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la ràtio d’alumnes per professor 
a l’educació infantil als centres concertats 
i privats d’educació els cursos 2010-2011 i 
2011-2012
Tram. 314-09139/09

Resposta del Govern
Reg. 30998 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09138/09.
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la ràtio d’alumnes per professor 
a l’educació primària als centres públics 
d’educació els cursos 2010-2011 i 2011-2012
Tram. 314-09140/09

Resposta del Govern
Reg. 30998 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09138/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ràtio d’alumnes per professor a 
l’educació primària als centres concertats 
i privats d’educació els cursos 2010-2011 i 
2011-2012
Tram. 314-09141/09

Resposta del Govern
Reg. 30998 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09138/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ràtio d’alumnes per professor a 
l’educació secundària obligatòria als cen-
tres públics d’educació els cursos 2010-
2011 i 2011-2012
Tram. 314-09142/09

Resposta del Govern
Reg. 30998 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09138/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ràtio d’alumnes per professor a 
l’educació secundària obligatòria als cen-
tres concertats i privats d’educació els cur-
sos 2010-2011 i 2011-2012
Tram. 314-09143/09

Resposta del Govern
Reg. 30998 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09138/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre i el percentatge d’alum-
nes estrangers escolaritzats en els centres 
d’educació mantinguts amb fons públics el 
curs 2011-2012
Tram. 314-09144/09

Resposta del Govern
Reg. 30999 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09144/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre i el percentatge d’alumnes estrangers escolarit-
zats en els centres d’educació mantinguts amb fons pú-
blics el curs 2011-2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pedro Chumillas Zurilla

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

El Departament d’Ensenyament disposarà de les da-
des definitives, relatives al nombre total i percentatge 
d’alumnes estrangers escolaritzats a Catalunya en el curs 
escolar 2011/2012, quan aquest finalitzi.

Barcelona, 24 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mòduls prefabricats que destina-
ran a aulari el curs 2011-2012
Tram. 314-09145/09

Resposta del Govern
Reg. 31000 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09145/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els mòduls prefabricats que destinaran a aulari el curs 
2011-2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pedro Chumillas Zurilla

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

Es tramet en annex I el llistat d’edificacions modulars 
dedicades exclusivament a aularis el curs 2011-2012 als 
centres educatius públics de Catalunya.

Es tramet en annex II el llistat d’alumnes que estan ubi-
cats en edificacions modulars el curs 2011-2012.

Es tramet en annex III el llistat d’edificacions modulars 
que continuaran dedicades a aularis un cop finalitzat el 
curs 2011-2012.

Barcelona, 24 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana d’alumnes per aula a l’edu-
cació infantil als centres públics d’educació 
els cursos 2010-2011 i 2011-2012
Tram. 314-09146/09

Resposta del Govern
Reg. 31001 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09146/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana d’alumnes per aula a l’educació infantil als cen-
tres públics d’educació els cursos 2010-2011 i 2011-2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pedro Chumillas Zurilla

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

Es tramet en annex informació relativa a la mitjana 
d’alumnes per aula als centres educatius públics de Cata-
lunya per al curs escolar 2010/2011.

El Departament d’Ensenyament disposarà de les da-
des relatives a la mitjana d’alumnes per aula als cen-
tres educatius públics de Catalunya per al curs escolar 
2011/2012, quan aquest hagi finalitzat.

Barcelona, 24 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana d’alumnes per aula a l’edu-
cació primària als centres públics d’educa-
ció els cursos 2010-2011 i 2011-2012
Tram. 314-09147/09

Resposta del Govern
Reg. 31001 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09146/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana d’alumnes per aula a l’edu-
cació secundària obligatòria als centres 
públics d’educació els cursos 2010-2011 i 
2011-2012
Tram. 314-09148/09

Resposta del Govern
Reg. 31001 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09146/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament del transport escolar i 
les beques de menjador als consells comar-
cals el curs 2011-2012
Tram. 314-09149/09

Resposta del Govern
Reg. 31002 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09149/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del transport escolar i les beques de menjador 
als consells comarcals el curs 2011-2012

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

D’acord amb l’establert en l’article 65.2 de la Llei 1/1990, 
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, 
les administracions educatives prestaran de forma gratu-
ïta el servei escolar de transport per a l’alumnat d’educa-
ció primària i d’educació secundària obligatòria que per 
tal de garantir la qualitat de l’ensenyament hagi de ser 
escolaritzat fora del seu municipi. En conseqüència, la 
prestació del servei escolar de transport no és obligatori 
per als alumnes escolaritzats en el mateix municipi però 
distants del seu lloc de residència, i l’ús d’aquest, està 
subjecte al pagament d’un preu públic.

Es tramet en annex I la informació relativa a la despesa de 
transport escolar, desglossada per Consells Comarcals, 
des del curs escolar 2008/2009 fins al curs 2010/2011.

Els alumnes que estan escolaritzats en un altre municipi, 
per manca d’oferta educativa en el municipi de residèn-
cia, disposen del servei escolar de transport gratuït

El Departament d’Ensenyament no té constància, actual-
ment, que cap Consell Comarcal hagi deixat de pagar ín-
tegrament el servei escolar de transport als alumnes d’un 
municipi que s’han de desplaçar entre diferents nuclis de 
població.

El Departament d’Ensenyament no té informació de les 
mesures adoptades per cada Consell Comarcal per al pa-
gament de la targeta de transport per aquells alumnes 
d’educació obligatòria que estan escolaritzats dins del 
mateix municipi però en un nuclis de població diferent.

Pel que fa als ajuts individuals de menjador, el Depar-
tament d’Ensenyament no ha introduït cap modificació.

Es tramet en annex II informació relativa als ajuts indivi-
duals de menjador, desglossada per Consells Comarcals, 
des del curs escolar 2008/2009 fins al curs 2010/2011.

Barcelona, 24 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els professors interins i substituts que 
s’han quedat sense plaça en primera instàn-
cia per un error informàtic
Tram. 314-09150/09

Resposta del Govern
Reg. 31003 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09150/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els professors interins i substituts que s’han quedat sense 
plaça en primera instància per un error informàtic

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

Es tramet en annex I informació relativa al nombre de 
professors interins i substituts que s’han quedat sense 
plaça en primera instància a conseqüència d’una errada 
informàtica

La causa de l’errada informàtica ha estat una no actualit-
zació del camp col·lectiu en una de les taules d’informa-
ció de base, necessàries per al procés telemàtic.

El Departament d’Ensenyament ha resolt totes les inci-
dències atenent les reclamacions dels afectats i resolent 
d’ofici els casos en què no s’havia presentat reclamació.

Es tramet en annex II les reclamacions que s’han presen-
tat desglossades per Serveis Territorials d’Ensenyament.

Les dades que dóna el Departament d’Ensenyament són 
el resultat d’una extracció realitzada del propi aplicatiu 
informàtic. El Departament d’Ensenyament desconeix 
l’origen de les dades dels Sindicats.

El Departament d’Ensenyament continuarà fent actes de 
nomenament telemàtic per cobrir vacants i substitucions.

Barcelona, 24 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal de suport del Cos de Mos-
sos d’Esquadra que treballa en llocs no ads-
crits a la Direcció General de la Policia
Tram. 314-09151/09

Resposta del Govern
Reg. 32201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09151/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal de suport del Cos de Mossos d’Esquadra que tre-
balla en llocs no adscrits a la Direcció General de la Policia

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María de Llanos de Luna Tobarra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dona resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-09151/09.

El nombre de membres de l’escala de suport del cos de 
Mossos d’Esquadra que ocupen al Departament d’Interi-
or llocs de treball no adscrits a la Direcció General de la  
Policia és d’11, tots ells pertanyents a la categoria de fa-
cultatiu del cos de Mossos d’Esquadra.

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, de-
nominació i determinació de l’àmbit de competència dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya assigna al Departament d’Interior les compe-
tències en matèries com la seguretat ciutadana, el trànsit, 
les emergències, la protecció civil, i la prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments, entre d’altres. La competència 
consistent en la seguretat és una competència molt àmplia 
que comprèn l’exercici de múltiples funcions. Les princi-
pals són les que enumera l’article 12 de la Llei 10/1994, 
d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra (PG-ME) (protegir persones i béns, mantenir 
l’ordre públic, vigilar els espais públics, etc.), però dins 
de la funció de seguretat ciutadana cal incloure també la 
funció consistent en el suport a la funció policial. L’arti-
cle 19.1.e) de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia 
de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, en la redacció do-
nada per la Llei 2/2008, d’11 d’abril, diu que al personal 
de l’escala de suport correspon el suport i la cobertura de 
la funció policial amb les tasques pròpies de la professió 
per a l’exercici de la qual habilita la titulació que els hagi 
estat exigida per ingressar al cos, i també funcions que 
requereixen coneixements propis i específics d’una for-
mació concreta, en suport de la funció policial.

Aquesta amplitud de termes en la definició de les tasques 
assignades a aquesta escala i el lligam amb la possessió 
d’una titulació superior pròpia del grup A1 que habilita 
per a l’exercici d’una professió, determina que la cober-
tura i suport a la funció policial es concreti en l’exercici 
d’activitats de gestió, assessorament, inspecció i control, 
però sempre circumscrites a una matèria concreta com 
és la seguretat pública.

Aquesta gestió, assessorament, inspecció i control són 
activitats comunes i coincidents amb les que tenen atribu-

ïdes els llocs de treball d’administració general, de con-
formitat amb el que preveu la disposició addicional sise-
na del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de deter-
minats textos legals vigents en matèria de funció pública, 
per al cos superior d’Administració, i la disposició addi-
cional setena per al cos de gestió d’Administració. De fet, 
la traducció pràctica de l’activitat desenvolupada per uns i 
altres també és comuna atès que es concreta en l’emissió 
d’informes, l’elaboració de propostes i plans d’actuació, 
etc. que requereixen d’uns amplis coneixements, en el cas 
del personal facultatiu i tècnic, sobre temes de seguretat i 
de règim estatutari del cos de Mossos d’Esquadra.

Per tant, el fet que les activitats en què es concreten les 
funcions d’alguns llocs de treball del Departament d’In-
terior puguin ser indistintament exercides per funciona-
ris de cossos d’administració general i per funcionaris de 
l’escala de suport del cos de mossos d’esquadra, tenint 
present la competència que té aquest Departament en te-
mes de seguretat, explica que aquests llocs s’hagin con-
figurat amb l’especificació de cossos oberta a qualsevol 
d’aquests.

Barcelona, 25 de novembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intensitat mitjana diària de la carre-
tera C-37 el 2009, el 2010 i el 2011
Tram. 314-09152/09

Rectificació del text presentat, relativa a la 
resposta presentada (BOPC 189)
Reg. 30776 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

En relació a la resposta conjunta a les preguntes amb 
núm. de tramitació 314-09152/09, 314-0153/09, 314-
09155/09 i 314-09157/09 sobre la intensitat mitjana dià-
ria de la carretera C-37 el 2009, el 2010 i el 2011, formu-
lada per l’I. Sr. Joan Boada Masoliver, diputat del Grup 
Parlamentari d’ICV-EUiA.

Exposo: Que s’ha observat una errada material al parà-
graf quart del text de la resposta esmentada, de manera 
que allà on diu «Pel que fa a les infraccions i sancions... 
d’aquest Departament», ha de dir «Durant el 2009, 2010 
i els primers vuit mesos del 2011 s’han realitzat un total 
de 418 controls relacionats amb el pas de vehicles pe-
sants a la C-37 d’Olot a Vic pel túnel de Bracons».

Per la qual cosa, 

Sol·licito: La correcció de l’errada material observada.

Barcelona, 24 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles 
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vehicles pesants de més 
de 7.500 kg que ha circulat per la carretera 
C-37 des de l’abril del 2009
Tram. 314-09153/09

Rectificació del text presentat, relativa a la 
resposta presentada (BOPC 189)
Reg. 30776 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta rectificació ha estat presentada con-
juntament amb la pregunta NT 314-09152/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies fetes pels 
Mossos d’Esquadra pel pas de vehicles 
no autoritzats per la carretera C-37 des de 
l’abril del 2009
Tram. 314-09154/09

Resposta del Govern
Reg. 30264 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09154/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies fetes pels Mossos d’Esquadra pel 
pas de vehicles no autoritzats per la carretera C-37 des 
de l’abril del 2009

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dona resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-09154/09.

Des de l’abril de 2009 fins a dia d’avui, 2 són els expe-
dients sancionadors tramitats relacionats amb el pas de 
vehicles en el túnel de Bracons.

Barcelona, 22 de novembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions fermes que 
ha dictat la Direcció General de Transports 
i Mobilitat pel pas de vehicles pesants no 
autoritzats per la carretera C-37 el 2009, el 
2010 i el 2011
Tram. 314-09155/09

Rectificació del text presentat, relativa a la 
resposta presentada (BOPC 189)
Reg. 30776 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta rectificació ha estat presentada con-
juntament amb la pregunta NT 314-09152/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de controls de pas de ve-
hicles pesants que s’han fet a la carretera 
C-37 el 2009, el 2010 i el 2011
Tram. 314-09156/09

Rectificació del text presentat, relativa a la 
resposta presentada (BOPC 189)
Reg. 30776 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta rectificació ha estat presentada con-
juntament amb la pregunta NT 314-09152/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’autoritzacions de circu-
lació de vehicles pesants que ha expedit la 
Direcció General de Transports i Mobilitat el 
2009, el 2010 i el 2011
Tram. 314-09157/09

Rectificació del text presentat, relativa a la 
resposta presentada (BOPC 189)
Reg. 30776 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta rectificació ha estat presentada con-
juntament amb la pregunta NT 314-09152/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús de la Casa Burés, de Barcelona
Tram. 314-09159/09

Resposta del Govern
Reg. 30185 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09159/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús de la Casa Burés, de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

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

El 30 de desembre de 2009 es va formalitzar l’adquisició 
de la Casa Burés, mitjançant l’establiment d’un cens. La 
previsió anual per al pagament del cens va quedar fixat 
com a màxim, en:

2010 2.560.000,00
2011 7.500.000,00
2012 7.140.000,00
2013 6.780.000,00
2014 6.420.000,00

En aquest sentit, en resposta a la pregunta escrita for-
mulada pel mateix grup del PPC (314-00291/09), també 
s’informava de la previsió de l’import pendent com paga-
ment a data de 31 de desembre de 2011.

En aquests moments s’estan estudiant diverses possibili-
tats per a aquest immoble, si bé encara no hi ha determi-
nat un ús concret. Serà d’acord amb la determinació del 
seu ús que es podrà derivar l’inici d’activitats preparatò-
ries per a la rehabilitació adient al seu destí.

Finalment cal dir que atesa la catalogació de l’immoble 
com a bé cultural d’interès local, i d’acord amb l’article 
28 de la llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català, no 
és alienable la seva titularitat, motiu pel qual no és pre-
sumible la seva venda, tot i que se’n consideri també la 
possibilitat d’una eventual cessió.

Barcelona, 18 de novembre de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de reorganització de les 
operacions antidisturbis dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-09160/09

Resposta del Govern
Reg. 30265 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09160/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de reorganització de les operacions antidistur-
bis dels Mossos d’Esquadra

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dona resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-09160/09.

La reorganització dels operatius antiavalots de la Policia 
de la Generalitat-Mossos d’Esquadra està, actualment, 
en fase d’estudi.

Barcelona, 22 de novembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les càmeres per als cascos 
dels mossos d’esquadra
Tram. 314-09161/09

Resposta del Govern
Reg. 30266 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09161/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les càmeres per als cascos dels mossos d’esquadra

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dona resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-09161/09, 314-09162/09 i 
314-09163/09

La possibilitat d’instal·lar càmeres als cascs de determi-
nats agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Es-
quadra està, actualment, en fase d’estudi.

Barcelona, 22 de novembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les càmeres per als cascos dels mos-
sos d’esquadra que adquirirà el Departa-
ment d’Interior
Tram. 314-09162/09

Resposta del Govern
Reg. 30266 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09161/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del manteniment de les càme-
res dels cascos dels mossos d’esquadra
Tram. 314-09163/09

Resposta del Govern
Reg. 30266 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09161/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la utilització de gasos lacrimògens 
per a dissoldre manifestacions
Tram. 314-09164/09

Resposta del Govern
Reg. 30267 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09164/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la utilització de gasos lacrimògens per a dissoldre ma-
nifestacions

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dona resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-09164/09

La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra disposa 
de llançadors de pots de fum i de gasos lacrimògens des 
de fa aproximadament deu anys. El cas d’utilització, el 
seu ús està estrictament regulat per procediments nor-
malitzats de treball, que garantirien un ús proporcional 

orientat a la preservació de la seguretat de les persones i 
dels béns en situacions d’alteració greu de l’ordre públic.

Barcelona, 22 de novembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició de canons d’aigua com a 
material antidisturbis
Tram. 314-09165/09

Resposta del Govern
Reg. 30268 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09165/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició de canons d’aigua com a material antidis-
turbis

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dona resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-09165/09, 314-09166/09 i 
314-9167/09

La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME)  
manté un constant compromís amb l’adaptació i l’actua-
lització de les eines i mitjans de què disposa per la gestió 
de la seguretat. Aquesta actualització fa possible que la 
PG-ME pugui disposar en tot moment dels recursos ido-
nis per fer front a les diferents demandes de seguretat.

Al mateix temps, el diàleg i aprenentatge mutu entre les 
diferents policies europees permet enfortir l’exigència 
de millora dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania i 
estudiar, avaluar i aprofitar les experiències d’aquestes 
institucions policials del nostre entorn.

Per tant, la consideració d’una futura incorporació dels 
vehicles llançadors d’aigua, així com totes les qüestions 
derivades d’aquesta possible adquisició, està en fase d’es-
tudi i avaluació.

Barcelona, 22 de novembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels vehicles que emmagatze-
men i llancen aigua
Tram. 314-09166/09

Resposta del Govern
Reg. 30268 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09165/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’adquisició de vehicles que 
llancen aigua
Tram. 314-09167/09

Resposta del Govern
Reg. 30268 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09165/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les proves per a comprovar els efec-
tes de fer servir gasos lacrimògens i de ca-
nons d’aigua com a material antidisturbis
Tram. 314-09168/09

Resposta del Govern
Reg. 30269 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09168/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les proves per a comprovar els efectes de fer servir gasos 
lacrimògens i de canons d’aigua com a material antidis-
turbis

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dona resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-09168/09

Pel que fa als efectes de la utilització de gasos lacrimò-
gens, els estàndards de seguretat i de qualitat d’aquestes 
eines de treball venen garantits per la diferent normati-
va europea que fa que els diferents productors realitzin 
proves en la fase de disseny per assegurar que els efectes 
cercats són els que realment s’obtenen a la pràctica.

A banda d’aquestes proves assumides pels propis pro-
ductors, la normativa europea obliga a subministrar re-
comanacions d’ús junt amb els diferents productes, per 
tal de garantir que els efectes siguin els desitjats.

En aquest sentit, tot el material antiavalots de què dis-
posa la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
compleix els estàndards de qualitat i de seguretat, i no 
han de causar més perill que els efectes cercats amb la 
seva utilització.

En relació als canons d’aigua com a eina policial està en 
fase d’estudi i avaluació.

Barcelona, 22 de novembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de l’Informe del Síndic 
de Greuges relatiu als incidents de la pla-
ça de Catalunya de Barcelona el 27 de maig  
de 2011 i del Parlament de Catalunya el  
15 de juny de 2011
Tram. 314-09169/09

Resposta del Govern
Reg. 30270 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09169/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de l’Informe del Síndic de Greuges relatiu 
als incidents de la plaça de Catalunya de Barcelona el  
27 de maig de 2011 i del Parlament de Catalunya el 15 de  
juny de 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dona resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-09169/09 i 314-9170/09

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-
ME), com a policia d’una societat moderna, democràtica 
i de dret, ha de mantenir una exigència de millora conti-
nua amb els serveis que ofereix a la ciutadania.

En aquest sentit, els suggeriments que va realitzar el Sín-
dic de Greuges en relació als fets del 27 de maig i del 15 
de juny, han estat incorporats a la tasca de reflexió i mi-
llora dels serveis de la PG-ME, i per tant, en els diferents 
comitès d’estudi s’estan considerant la viabilitat i les di-
ferents formes d’implementar les millores suggerides.

Per altra banda, la PG-ME contempla en el seu progra-
ma formatiu que es desenvolupa a l’Institut de Seguretat 
Publica de Catalunya, una formació bàsica per agents i 
comandaments que dota a tots els membres del cos d’un 
conjunt de tècniques i continguts de mediació, gestió i 
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resolució de conflictes. Així mateix, en el marc de la 
contínua exigència de millora dels serveis que ha d’ofe-
rir la PG-ME, es desenvolupa també formació en gestió 
alternativa de conflictes, de manera que es completa així 
una formació específica que permet implementar estra-
tègies de medicació i diàleg a la resolució de conflictes.

Pel que fa a la possible adquisició de nous instruments 
antiavalots, la PG-ME, en l’exercici de les competències 
que li són atribuïdes per llei, ha de vetllar com a objectiu 
principal per la seguretat de les persones i dels béns. En 
aquest sentit, l’adquisició de nou instrumental, amb una 
càrrega lesiva menor, permet a la PG-ME perfeccionar 
aquest servei, en augmentar els recursos per tal d’evitar 
les alteracions greus de l’ordre públic i afrontar les situa-
cions de risc amb les màximes garanties per la seguretat 
de les persones.

Barcelona, 22 de novembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el suggeriment del Síndic de Greuges 
relatiu a la creació de grups de mediadors 
dins el Cos dels Mossos d’Esquadra com a 
recurs alternatiu a l’ús de la força
Tram. 314-09170/09

Resposta del Govern
Reg. 30270 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09169/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a combatre la fabri-
cació i la comercialització il·legal de pa
Tram. 314-09171/09

Resposta del Govern
Reg. 32315 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09171/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a combatre la fabricació i la comercialitza-
ció il·legal de pa

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

Jaume Collboni Cuadrado

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

Al llarg d’aquest any 2011, el Govern ha mantingut diver-
ses reunions amb representants del Gremi de Flequers 
per tractar la problemàtica del sector. Per part del Go-
vern aquestes reunions han comptat amb representants 
de l’Agència Catalana del Consum, Direcció General de 
Comerç, Servei d’Ocupació de Catalunya i del Departa-
ment de Salut. En aquestes reunions s’ha anat informant 
als representants del gremi de les actuacions que s’estan 
duent a terme en relació amb les condicions de venda del 
pa, que es detallen a la resposta de la pregunta parlamen-
tària 314-9172/09.

Barcelona, 21 de novembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inspecció i el control pel Departa-
ment d’Empresa i Ocupació com a resposta 
a les reivindicacions del gremi de flequers
Tram. 314-09172/09

Resposta del Govern
Reg. 32316 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09172/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inspecció i el control pel Departament d’Empresa i Ocu-
pació com a resposta a les reivindicacions del gremi de 
flequers

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

Jaume Collboni Cuadrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
de la NT. 314-09172/09 i 314-09174/09:

L’Agència Catalana del Consum ha dut a terme, durant 
el 2011, un total de 89 actuacions de comprovació de les 
condicions de venda del pa.

En aquests moments l’Agència Catalana del Consum té 
27 expedients sancionadors en tràmit en relació amb l’in-
compliment de les condicions de venda de pa i també 
durant aquest any ha resolt 94 expedients sancionadors 
per aquest motiu.

Paral·lelament, l’Agència Catalana del Consum ha im-
pulsat una campanya d’inspecció a tot el territori de 
Catalunya que es farà directament i amb la col·laboració 
dels ajuntaments de L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, 
Gavà, Esparreguera, Montmeló, Cornellà, Sant Adrià de 
Besòs, així com qualsevol altre ajuntament que manifes-
ti la seva voluntat de portar a terme actuacions d’inspec-
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ció. Aquests ajuntaments portaran a terme actuacions de 
control en aquest àmbit d’acord amb el mateix protocol 
i seguint els mateixos criteris adoptats des de l’Agència 
Catalana del Consum.

També s’han enviat cartes a tots els alcaldes o regidors 
corresponents dels municipis on es troben establiments 
denunciats pels gremis on s’informava dels motius de les 
denúncies i del marc legal aplicable a l’activitat de venda 
de pa i, alhora, s’instava els ens locals a adoptar les me-
sures de correcció adients i a informar del seu resultat.

Des de la Direcció General de Comerç i d’acord amb el 
Decret 333/1998, de 24 de desembre, sobre comercialit-
zació i venda de pa, es realitzen tasques de control del 
compliment del requisit que els establiments especialit-
zats en la venda de pa i derivats disposin d’una superfí-
cie neta de venda mínima de 30 metres quadrats. Igual-
ment, s’ha d’afegir que els ajuntaments també disposen 
de competències per controlar el compliment d’aquest 
requisit quan els comerciants comuniquen l’inici de l’ac-
tivitat.

El fet de no complir aquest requisit de superfície mínima 
comporta que el comerciant estigui fent intrusisme en 
aquest sector comercial.

Dit això, les actuacions en aquesta matèria efectuades 
per la Direcció General durant el 2011 són 2, sense que 
s’hagi detectat infracció administrativa en l’àmbit nor-
matiu esmentat.

D’acord amb la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’hora-
ris comercials, els establiments dedicats a la venda de pa 
estan exclosos del compliment de les limitacions horàri-
es previstes per aquesta Llei.

Per tant, no hi ha actuacions de la Direcció General de 
Comerç en aquesta matèria durant el que portem de l’any 
2011.

Barcelona, 21 de novembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions de la taula sectorial so-
bre el pa
Tram. 314-09173/09

Resposta del Govern
Reg. 32317 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09173/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions de la taula sectorial sobre el pa

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

Jaume Collboni Cuadrado

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

Tot i que formalment no està constituïda com a tal taula, 
com ja s’ha informat en la resposta a la pregunta 314-
09171/09, el Govern ha dut a terme diverses reunions 
amb el sector del pa en les quals a part dels organismes 
del Govern implicats i dels representants del gremi, tam-
bé hi han participat representants d’organitzacions sin-
dicals.

Les conclusions són clares i inequívoques, el Govern 
dóna una gran importància a la problemàtica del sector i 
per tant, amb una implicació de tots, continuarà intensa-
ment amb la tasca endegada per tal de corregir les males 
pràctiques.

Barcelona, 21 de novembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de casos detectats pel que 
fa a incompliments i males pràctiques en la 
fabricació i la comercialització de pa
Tram. 314-09174/09

Resposta del Govern
Reg. 32316 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09172/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la crema de banderes i d’una fotogra-
fia del rei durant la manifestació de l’11 de 
setembre de 2011
Tram. 314-09175/09

Resposta del Govern
Reg. 30271 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09175/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la crema de banderes i d’una fotografia del rei durant la 
manifestació de l’11 de setembre de 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dona resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-09175/09
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El dispositiu que es va determinar per la celebració del 
11 de setembre, incorporava diferents unitats policials 
uniformades i de paisà, i bàsicament, van consistir en la 
planificació de serveis per a la prevenció, detecció, iden-
tificació dels fets delictius i dels seus possibles autors.

Durant el dispositiu, els efectius policials desplegats pels 
diferents actes de la Diada van tenir coneixement de les 
cremes de banderes i fotografia del Rei pocs moments 
després d’haver tingut lloc. Cal dir que els efectius esta-
ven disposats en petits grups de paisà, disgregats entre 
la multitud.

Aquests efectius de paisà que es trobaven presenciant els 
actes del Pg. del Born, van considerar que la realització 
de detencions in situ sobre els autors de les diferents cre-
mes hauria pogut comportar problemes greus de segure-
tat tant a la resta de les persones concentrades com als 
propis efectius policials.

Tot i això, s’estan duent a terme gestions, estan encami-
nades a la recopilació i l’anàlisi del màxim material pos-
sible recollit el dia dels fets. S’estan visionant i analit-
zant les imatges públiques emeses pels diferents mitjans 
de comunicació i les penjades a la xarxa d’internet que 
puguin relacionar persones que es identificables visual-
ment amb els autors dels fets.

Igualment, cal esmentar que des del 12 de setembre està 
al Jutjat d’Instrucció núm. 7 de Barcelona, l’ofici policial 
amb els fets referits. Paral·lelament, s’ha informat dels 
fets a la Fiscalia de l’Audiència Nacional, en data 14 de 
setembre, així com al Jutjat Central d’Instrucció núm. 1, 
en data 22 de setembre.

Barcelona, 22 de novembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’accident del magatzem nuclear  
de Marcoule, a França, del 12 de setembre de  
2011
Tram. 314-09183/09

Resposta del Govern
Reg. 30272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09183/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’accident del magatzem nuclear de Marcoule, a França, 
del 12 de setembre de 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dona resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-09183/09, 314-09184/09, 314-
09185/09, 314-09186/09, 314-09187/09, 314-09188/09, 

314-09189/09, 314-09190/09, 314-09191/09, 314-
09192/09 i 314-09193/09,

Pel que fa a l’accident que va tenir lloc el dia 12 de se-
tembre al magatzem nuclear de Marcoule, prop de Ni-
mes, a la regió del Llanguedoc-Rosselló (França) cal 
dir que la instal·lació és de risc baix, que només treballa 
amb materials radioactius de baixa i molt baixa activi-
tat. L’accident no va comportar cap fuita de materials 
radioactius tot i la incertesa dels primers moments, quan 
no se sabia el risc que suposava la instal·lació, ni es te-
nia confirmació de l’absència de fuita radioactiva. En 
aquells moments l’organisme responsable de la protecció 
civil de la Generalitat de Catalunya va actuar tal com 
té establert en aquestes situacions, buscant informació 
fiable sobre les característiques i l’evolució possible de 
l’accident, informant als diversos organismes involucrats 
en la gestió d’emergències a Catalunya i a la població 
a través del seu gabinet de premsa. A més, el conseller 
d’Interior va estar informat en tot moment de les acci-
ons i gestions que es portaven a terme des de la Direcció 
General de Protecció Civil i des de la Secretaria General 
del Departament.

En referència a les mesures concretes adoptades, des 
del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CE-
CAT), gestionat per la DGPC, es va fer el seguiment de 
l’accident. Es va buscar informació sobre la instal·lació 
accidentada, determinant-se que, al contrari del que 
afirmaven alguns mitjans de comunicació, no es trac-
tava d’una central nuclear. Es va establir contacte amb 
la sala d’emergències (Salem) del Consell de Seguretat 
Nuclear, el qual va signar l’any 2009 un acord de col-
laboració amb l’Autoritat de Seguretat Nuclear francesa 
(ASN). La Salem va transmetre al CECAT la informació 
que rebia de l’ASN, d’acord amb el protocol d’intercanvi 
d’informació entre el Consell de Seguretat Nuclear i el 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació de la Generalitat de Catalunya en relació amb 
successos en instal·lacions i activitat nuclears i radioac-
tives i en situacions d’emergència radiològica, signat el 
18 de setembre de 2008. La Salem també va reenviar al 
CECAT els comunicats que va rebre a través dels me-
canismes de comunicació internacional d’accidents nu-
clears i radiològics: mecanisme Ecurie (Unió Europea) i 
comunicat emès per l’Incident and Emergency Centre de 
l’Organització Internacional de l’Energia Atòmica. Tam-
bé es va fer un seguiment de les notícies que l’oficina 
de premsa de l’ASN publicava al seu web. El CECAT va 
establir contacte amb el Servei de Coordinació d’Acti-
vitat Radioactives (SCAR) de la Generalitat de Catalu-
nya, el qual gestiona la xarxa de vigilància radiològica, 
la qual té punts de mesura, entre altres lloc, a prop de la 
frontera francesa. Es va sol·licitar al Servei Meteorològic 
de Catalunya una previsió per a les properes hores de 
la direcció del vent per tal de conèixer si Catalunya es 
podria veure afectada per l’emissió d’un núvol radioactiu 
a la instal·lació francesa accidentada. El CECAT, a través 
del 112, va contactar amb el 112 francès per conèixer 
les consignes que estaven donant a la població al voltant 
de la instal·lació accidentada. La informació recopilada 
pel CECAT va ser retransmesa als diferents organismes 
involucrats en la gestió d’emergència de Catalunya, en 
particular el gabinet de premsa de la DGPC que va in-
formar els mitjans de comunicació i a la població que no 
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hi havia cap fuita radioactiva en la instal·lació acciden-
tada a França, que no suposava cap perill i que s’estava 
fent el seguiment per si calgués prendre més endavant 
alguna mesura preventiva. Es va informar que s’estava 
en contacte amb el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) 
i l’SCAR, el qual vigilava els nivell de radiació amb la 
xarxa de detecció de radioactivitat que gestiona, es va 
informar de la prealerta del Pla de Protecció Civil de 
Catalunya (PROCICAT) i al llarg del dilluns 12 de se-
tembre i la matinada de dimarts es van emetre tres co-
municats de premsa.

Es va decidir posar el PROCICAT en situació de prea-
lerta, de forma preventiva, per la creixent demanda d’in-
formació de la població a causa de les notícies inicials 
alarmistes d’alguns mitjans i per activar els mecanismes 
permanents de comunicació amb les autoritats compe-
tents i millorar la capacitat de resposta en cas necessari.

El CECAT va rebre la informació de l’ASN a través del 
CSN i a través del web de l’oficina de premsa de l’ASN de 
manera que durant les primeres hores de la tarda l’ASN 
va informar en una primera nota de premsa que havia ac-
tivat els seu centre d’emergència de Paris a les 12 h 30 m 
del dia 12 de setembre a causa de l’accident sobrevingut 
a la instal·lació nuclear Centraco, situada a la comuna de 
Codolet, prop del complex nuclear de Marcoule (depar-
tament de Gard). Centraco, un centre de tractament de 
residus radioactius d’activitat baixa i molt baixa, que fon 
els residus metàl·lics i incinera els residus incinerables. 
L’ASN afirmava que no hi havia hagut emissions radio-
actives a l’exterior i que havia enviat inspectors al lloc 
de l’accident i la instal·lació afectada havia activat el seu 
pla d’emergència interior. Poques hores després, en una 
segona i última nota de premsa l’ASN va informar que 
l’explosió havia provocat un incendi que va ser contro-
lat a les 13 h. L’edifici involucrat no va patir danys. Va 
confirmar que hi havia hagut un mort i quatre persones 
ferides, una d’elles greu. Cap d’elles mostrava cap tipus 
de contaminació radioactiva. L’ASN va reiterar que no hi 
havia hagut emissions radioactives a l’exterior. Els me-
suraments realitzats a l’exterior de l’edifici per la prò-
pia instal·lació i pels serveis públics de bombers no van 
mostrar cap indici de contaminació radioactiva. L’ASN 
va tancar aquest comunicat assegurant que no hi havia 
cap perill radiològic per a la població ni calia que aques-
ta adoptés cap mesura de protecció. L’ASN desactivava 
la seva organització de crisi i realitzaria inspeccions a la 
instal·lació per esbrinar les causes de l’accident.

Cal esmentar que segons l’SCAR els mesuraments re-
gistrats a Catalunya els dies 12 de setembre i posteriors 
a l’accident al magatzem nuclear de Marcoule no han 
indicat cap increment anòmal per sobre del fons de ra-
dioactivitat natural, ocasionat per una suposada fuita 
radio activa a Centraco.

Per altra banda, Centraco, la instal·lació on va tenir lloc 
l’accident, situada al complex nuclear de Marcoule a la 
regió de Llanguedoc-Rosselló, és explotada per la so-
cietat SOCODEI, una filial d’Electricité de France. Els 
residus nuclears de Vandellòs I es troben molt lluny de 
Marcoule, a Normandia en un centre gestionat per una 
altra empresa anomenada Areva NC.

Cal dir que un accident a Centraco difícilment suposa-
rà cap risc greu per la ciutadania de Catalunya, ja que 
aquesta instal·lació treballa amb materials radioactius de 
baixa i molt baixa activitat. Altres instal·lacions nuclears 
al complex nuclear de Marcoule (a uns 230 km de Cata-
lunya) treballen amb materials radioactius d’alta activitat 
que suposen un risc major en cas d’accident. Cal tenir 
present que el complex nuclear de Marcoule no compta 
amb cap central nuclear, només té un reactor nuclear ex-
perimental de potència moderada en procés de desman-
tellament. Les centrals nuclears de Tricastin (4 reactors, 
a uns 240 km), Cruas (4 reactors, a uns 275 km), les dues 
no lluny de del complex nuclear de Marcoule, i Golfech 
(2 reactors, a uns 140 km) són les centrals nuclear fran-
ceses més properes a la frontera amb Catalunya.

Barcelona, 22 de novembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades amb relació a 
l’accident del magatzem nuclear de Marcou-
le, a França, el 12 de setembre de 2011
Tram. 314-09184/09

Resposta del Govern
Reg. 30272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09183/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comunicació de la situació de pre-
alerta del Pla territorial de protecció civil de 
Catalunya
Tram. 314-09185/09

Resposta del Govern
Reg. 30272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09183/09.



7 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 198

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a activar la prealerta 
del Pla territorial de protecció civil de Ca-
talunya per l’accident del magatzem nuclear 
de Marcoule, a França
Tram. 314-09186/09

Resposta del Govern
Reg. 30272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09183/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les informacions rebudes de l’Autori-
tat de Seguretat Nuclear de França sobre 
l’accident al magatzem nuclear de Marcoule
Tram. 314-09187/09

Resposta del Govern
Reg. 30272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09183/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coincidència que l’empresa que 
gestiona el magatzem nuclear de Marcoule, 
a França, sigui la mateixa que gestiona els 
residus nuclears de la central nuclear Van-
dellós I
Tram. 314-09188/09

Resposta del Govern
Reg. 30272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09183/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els advertiments de Greenpeace amb 
relació a l’accident del 12 de setembre de 
2011 al magatzem nuclear de Marcoule, a 
França
Tram. 314-09189/09

Resposta del Govern
Reg. 30272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09183/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les circumstàncies de perillositat per 
a la ciutadania d’un accident al magatzem 
nuclear de Marcoule, a França
Tram. 314-09190/09

Resposta del Govern
Reg. 30272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09183/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mesuraments de radioactivitat re-
gistrats del 12 de setembre de 2011 ençà
Tram. 314-09191/09

Resposta del Govern
Reg. 30272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09183/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat del conseller d’Interior arran 
de l’accident al magatzem nuclear de Mar-
coule, a França, el 12 de setembre de 2011
Tram. 314-09192/09

Resposta del Govern
Reg. 30272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09183/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les informacions a la ciutadania re-
latives a l’accident al magatzem nuclear de 
Marcoule, a França
Tram. 314-09193/09

Resposta del Govern
Reg. 30272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09183/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les retallades en l’àmbit de la salut i la 
previsió de mecanismes alternatius en cas 
d’una epidèmia de grip
Tram. 314-09195/09

Resposta del Govern
Reg. 30056 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09195/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades en l’àmbit de la salut i la previsió de mecanis-
mes alternatius en cas d’una epidèmia de grip

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

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

El Servei Català de la Salut (CatSalut), amb la col·laboració 
dels centres de la xarxa sanitària pública de Catalunya, 
cada any posa en marxa el Pla integral d’urgències de 
Catalunya (PIUC), un dispositiu que reforça els recursos 
assistencials habituals en les èpoques de més demanda 
d’atenció sanitària, com a l’hivern quan hi pot haver una 
major afectació per malalties com ara els refredats o la 
grip.

Aquest dispositiu contempla sistemes d’informació que 
permeten conèixer la pressió assistencial dels diferents 
recursos i així activar els plans d’acció dels centres assis-
tencials en funció de les necessitats.

Aquest any, com en els anteriors, s’ha fet l’estudi i la pre-
visió necessaris per garantir l’assistència sanitària a tota 
la població en aquest període i poder fer front a qualse-
vol incidència.

Té especial rellevància el servei que presta Sanitat 
Respon, que s’està articulant com a plataforma per 
donar consells de salut, informació sobre horaris dels 
diversos centres i activació de recursos quan sigui ne-
cessari.

Finalment, com cada any, el 3 d’octubre es va iniciar la 
campanya de vacunació antigripal, que s’allargarà fins el 
30 de novembre. El Departament de Salut distribuirà en 
aquest període 1.270.000 dosis de vacunes per immunit-
zar els grups considerats prioritaris, que han estat con-
sensuats amb la resta de comunitats autònomes i el Mi-
nisteri de Sanitat, Política Social i Igualtat. Cal recordar 
que la vacunació és la mesura de prevenció primària fo-
namental per prevenir la grip i les seves complicacions.

Barcelona, 18 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana mensual de persones ate-
ses al servei nocturn d’urgències del CAP 
Doctor Robert, de Badalona (Barcelonès), 
en els períodes del gener al maig i del juny al 
setembre del 2011
Tram. 314-09201/09 a 314-09207/09, 314-09210/09 
a 314-09222/09, 314-09224/09, 314-09225/09, 
314-09228/09 a 314-09235/09, 314-09237/09, 
314-09238/09, 314-09243/09 a 314-09254/09, 
314-09257/09 a 314-09268/09, 314-09271/09, 
314-09272/09, 314-09275/09 a 314-09282/09, 
314-09284/09 a 314-09294/09, 314-11420/09 
a 314-11426/09, 314-11429/09 a 314-11440/09, 
314-11442/09, 314-11443/09, 314-11446/09 a 
314-11453/09, 314-11455/09, 314-11456/09, 
314-11461/09 a 314-11473/09, 314-11476/09 a 
314-11488/09, 314-11490/09, 314-11491/09, 314-
11494/09 a 314-11501/09, 314-11503/09, 314-
11504/09 i 314-11509/09 a 314-11513/09

Resposta del Govern
Reg. 30240 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09201/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana mensual de persones ateses al servei nocturn 
d’urgències del CAP Doctor Robert, de Badalona (Bar-
celonès), en els períodes del gener al maig i del juny al 
setembre del 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laia Ortiz Castellví

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-09201/09 a 314-09207/09, 314-09210/09 
a 314-09222/09, 314-09224/09, 314-09225/09, 314-
09228/09 a 314-09235/09, 314-09237/09, 314-09238/09, 
314-09243/09 a 314-09254/09, 314-09257/09 a 314-
09268/09, 314-09271/09, 314-09272/09, 314-09275/09 
a 314-09282/09, 314-09284/09 a 314-09294/09, 314-
11420/09 a 314-11426/09, 314-11429/09 a 314-11440/09, 
314-11442/09, 314-11443/09, 314-11446/09 a 314-
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11453/09, 314-11455/09, 314-11456/09, 314-11461/09 
a 314-11473/09, 314-11476/09 a 314-11488/09, 314-
11490/09, 314-11491/09, 314-11494/09 a 314-11501/09, 
314-11503/09, 314-11504/09 i 314-11509/09 a 314-
11513/09 es responen conjuntament.

La mitjana de persones ateses a les urgències nocturnes 
dels CAP, la població del servei d’urgències nocturnes, 
la mitjana de visites nocturnes i el nombre de visites noc-
turnes a què fan referència les preguntes, s’explicita al 
quadre annex.

Barcelona, 21 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

La resposta a la pregunta NT 314-09201/09 respon con-
juntament, també, les preguntes següents: 314-09202/09, 
314-09203/09, 314-09204/09, 314-09205/09, 314-
09206/09, 314-09207/09, 314-09210/09, 314-09211/09, 
314-09212/09, 314-09213/09, 314-09214/09, 314-
09215/09, 314-09216/09, 314-09217/09, 314-09218/09, 
314-09219/09, 314-09220/09, 314-09221/09, 314-
09222/09, 314-09224/09, 314-09225/09, 314-09228/09, 
314-09229/09, 314-09230/09, 314-09231/09, 314-
09232/09, 314-09233/09, 314-09234/09, 314-09235/09, 
314-09237/09, 314-09238/09, 314-09243/09, 314-
09244/09, 314-09245/09, 314-09246/09, 314-09247/09, 
314-09248/09, 314-09249/09, 314-09250/09, 314-
09251/09, 314-09252/09, 314-09253/09, 314-09254/09, 
314-09257/09, 314-09258/09, 314-09259/09, 314-
09260/09, 314-09261/09, 314-09262/09, 314-09263/09, 
314-09264/09, 314-09265/09, 314-09266/09, 314-
09267/09, 314-09268/09, 314-09271/09, 314-09272/09, 
314-09275/09, 314-09276/09, 314-09277/09, 314-
09278/09, 314-09279/09, 314-09280/09, 314-09281/09, 
314-09282/09, 314-09284/09, 314-09285/09, 314-
09286/09, 314-09287/09, 314-09288/09, 314-09289/09, 
314-09290/09, 314-09291/09, 314-09292/09, 314-
09293/09, 314-09294/09, 314-11420/09, 314-11421/09, 
314-11422/09, 314-11423/09, 314-11424/09, 314-
11425/09, 314-11426/09, 314-11429/09, 314-11430/09, 
314-11431/09, 314-11432/09, 314-11433/09, 314-
11434/09, 314-11435/09, 314-11436/09, 314-11437/09, 
314-11438/09, 314-11439/09, 314-11440/09, 314-
11442/09, 314-11443/09, 314-11446/09, 314-11447/09, 
314-11448/09, 314-11449/09, 314-11450/09, 314-
11451/09, 314-11452/09, 314-11453/09, 314-11455/09, 
314-11456/09, 314-11461/09, 314-11462/09, 314-
11463/09, 314-11464/09, 314-11465/09, 314-11466/09, 
314-11467/09, 314-11468/09, 314-11469/09, 314-
11470/09, 314-11471/09, 314-11472/09, 314-11473/09, 
314-11476/09, 314-11477/09, 314-11478/09, 314-
11479/09, 314-11480/09, 314-11481/09, 314-11482/09, 
314-11483/09, 314-11484/09, 314-11485/09, 314-
11486/09, 314-11487/09, 314-11488/09, 314-11490/09, 
314-11491/09, 314-11494/09, 314-11495/09, 314-
11496/09, 314-11497/09, 314-11498/09, 314-11499/09, 
314-11500/09, 314-11501/09, 314-11503/09, 314-
11504/09, 314-11509/09, 314-11510/09, 314-11511/09, 
314-11512/09, 314-11513/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració dels resultats a Catalunya 
de la liquidació del sistema de finançament 
de les comunitats autònomes
Tram. 314-11383/09

Resposta del Govern
Reg. 30186 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11383/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració dels resultats a Catalunya de la liquidació del 
sistema de finançament de les comunitats autònomes

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us comunico que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb les preguntes amb 
número de tramitació 314-11384/09, 314-11385/09, 314-
11386/09, 314-11387/09 i 314-11388/09, amb la informa-
ció següent:

La liquidació del sistema de finançament de 2009 de-
mostra que Catalunya és a la 3a posició en capacitat en 
recursos tributaris, un 20,7% per sobre de la mitjana de 
l’Estat. Una vegada aplicats els mecanismes de redistri-
bució del model de finançament, Catalunya se situa en 
la 8a posició en recursos rebuts. És a dir, el model no 
garanteix el principi d’ordinalitat i Catalunya perd 5 po-
sicions en el rànquing.

En termes de recursos per persona, Catalunya rep 2.059 
euros, 2,3% per sobre de la mitjana estatal i molt per sota 
de la seva capacitat tributària.

El model de finançament de 2009 aporta un increment 
de recursos per al conjunt de comunitats autònomes 
que, en el cas de Catalunya, han estat de 2.421 milions 
d’euros. Cal tenir present que aquest increment és fruït 
pròpiament del procés de negociació i no pas dels can-
vis en l’estructura del model de finançament. El mateix 
acord de finançament de 2009 preveu explícitament que 
se salda el compliment del principi de lleialtat instituci-
onal del període anterior i queda inclòs en l’import dels 
recursos addicionals. Per tant, els recursos addicionals 
no són pròpiament un guany net, sinó que és una apor-
tació estatal que vol compensar les noves necessitats de 
despesa generades per les decisions estatals.

El Govern considera aquestes xifres insuficients. No 
s’aconsegueix dotar la Generalitat dels recursos neces-
saris per fer front a les seves despeses i mantenir la pres-
tació dels serveis públics (principalment vinculats a les 
polítiques de salut, ensenyament i serveis socials) i les 
inversions necessàries, d’acord amb la capacitat produc-
tiva i econòmica de Catalunya.

Barcelona, 18 de novembre de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anàlisi quantitativa dels resultats per 
a Catalunya de la liquidació del sistema de 
finançament del 2009
Tram. 314-11384/09

Resposta del Govern
Reg. 30186 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11383/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades fetes públiques pel Grup 
Parlamentari Socialista relatives als benefi-
cis de l’aplicació del model de finançament 
en l’exercici 2009
Tram. 314-11385/09

Resposta del Govern
Reg. 30186 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11383/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la rellevància de l’anàlisi dels resultats 
del primer any d’aplicació del model de fi-
nançament autonòmic vigent
Tram. 314-11386/09

Resposta del Govern
Reg. 30186 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11383/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats obtinguts en el primer 
any d’aplicació del model de finançament 
autonòmic vigent
Tram. 314-11387/09

Resposta del Govern
Reg. 30186 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11383/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta alternativa de pacte fis-
cal amb relació als resultats del primer any 
d’aplicació del model de finançament auto-
nòmic vigent
Tram. 314-11388/09

Resposta del Govern
Reg. 30186 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11383/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no convocar el Govern 
Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord
Tram. 314-11399/09

Resposta del Govern
Reg. 30057 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11399/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no convocar el Govern Territorial de Salut 
del Baix Llobregat Nord

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

Eva Granados Galiano

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

El Departament de Salut i el Servei Català de la Salut 
(CatSalut) s’han reunit amb gran part dels ajuntaments 
de Catalunya per acordar, dins el Pla de reordenació de 
l’atenció continuada i les urgències, els ajustaments par-
ticulars de cada territori, amb la voluntat de prioritzar i 
coordinar els recursos necessaris per mantenir la quali-
tat assistencial a la seva població.

Paral·lelament, el Departament de Salut i el CatSalut han 
reunit, per donar-hi compte de les actuacions de reor-
denació, la majoria dels consells de Salut de les regions 
sanitàries, òrgans de participació reconeguts en la Llei 
general d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) en 
què participen representants municipals, dels consells 
comarcals i organitzacions de consumidors i usuaris, 
entre altres. En concret, el Departament de Salut i el Cat-
Salut han mantingut 188 reunions amb ajuntaments i 8 
amb Consells de Salut de la Regió Sanitària Barcelona. 
La funció de participació està garantida per la LOSC.

Barcelona, 18 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de visites nocturnes del 
gener i del febrer del 2011 al CAP Terrassa 
Nord
Tram. 314-11474/09

Resposta del Govern
Reg. 30058 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11474/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 
2011 al CAP Terrassa Nord

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

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

El nombre total de visites que es van atendre al CAP Ter-
rassa Nord entre les 20 i les 24 hores durant el mes de ge-
ner va ser de 425, i durant el mes de febrer va ser de 369.

Barcelona, 18 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de visites nocturnes del ge-
ner i del febrer del 2011 al CAP Rambla de 
Terrassa
Tram. 314-11475/09

Resposta del Govern
Reg. 30059 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11475/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 
2011 al CAP Rambla de Terrassa

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

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

El nombre total de visites que es van atendre al CAP 
Rambla de Terrassa entre les 20 i les 24 hores en el mes 
de gener de 2011 va ser de 1.138, i en el mes de febrer va 
ser de 1.078.

Barcelona, 18 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de visites nocturnes del ge-
ner i del febrer del 2011 al CAP Anglès
Tram. 314-11489/09

Resposta del Govern
Reg. 30241 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11489/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 
2011 al CAP Anglès

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-11489/09, 314-11492/09 i 314-11493/09 
es responen conjuntament.

El nombre total de visites nocturnes en els CAP d’An-
glès, Breda i Hostalric, durant els mesos de gener i febrer 
de 2011, s’explicita a la taula de l’annex.

Barcelona, 21 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de visites nocturnes del ge-
ner i del febrer del 2011 al CAP Breda
Tram. 314-11492/09

Resposta del Govern
Reg. 30241 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta con-jun-
tament amb la pregunta NT 314-11489/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de visites nocturnes del ge-
ner i del febrer del 2011 al CAP Hostalric
Tram. 314-11493/09

Resposta del Govern
Reg. 30241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta con-jun-
tament amb la pregunta NT 314-11489/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de visites nocturnes del ge-
ner i del febrer del 2011 al CAP Alcover
Tram. 314-11502/09

Resposta del Govern
Reg. 30242 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11502/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 
2011 al CAP Alcover

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-11502/09, 314-11505/09, 314-11506/09, 
314-11507/09 i 314-11508/09 es responen conjuntament.

El nombre total de visites nocturnes en els CAP d’Alco-
ver, Riudoms, Vandellòs, la Selva del Camp i l’Arboç, 
durant els mesos de gener i febrer de 2011, s’explicita a 
la taula de l’annex.

Barcelona, 21 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de visites nocturnes del ge-
ner i del febrer del 2011 al CAP Riudoms
Tram. 314-11505/09

Resposta del Govern
Reg. 30242 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11502/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de visites nocturnes del ge-
ner i del febrer del 2011 al CAP Vandellòs
Tram. 314-11506/09

Resposta del Govern
Reg. 30242 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11502/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de visites nocturnes del gener i 
del febrer del 2011 al CAP La Selva del Camp
Tram. 314-11507/09

Resposta del Govern
Reg. 30242 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11502/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de visites nocturnes del ge-
ner i del febrer del 2011 al CAP L’Arboç
Tram. 314-11508/09

Resposta del Govern
Reg. 30242 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11502/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi econòmic pel tancament en 
horari nocturn dels centres d’assistència 
primària de la Selva interior

Tram. 314-11515/09

Resposta del Govern
Reg. 30243 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11515/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi econòmic pel tancament en horari nocturn dels 
centres d’assistència primària de la Selva interior

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-11515/09 a 314-11520/09 es responen 
conjuntament.

L’estalvi econòmic amb el tancament en horari nocturn 
dels centres d’assistència primària de la Selva Interior, 
entre el 12 de setembre i el 31 d’octubre de 2011, ha es-
tat de 130.422,53 euros. L’estimació d’estalvi anual és de 
949.476 euros.

Pel que fa al CAP Camprodon, l’estalvi econòmic amb el 
tancament a partir de les 20 hores del centre, entre el 5 de 
setembre i el 31 d’octubre de 2011, ha estat de 20.865,25 
euros. L’estimació d’estalvi anual és de 133.611 euros.
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En relació amb el cost del servei de taxi contractat per 
traslladar els professionals sanitaris que fan atenció domi-
ciliària a l’àrea del Montseny i Guilleries, la despesa total 
al mes de setembre, inclòs I’IVA, ha estat de 993,01 euros. 
Ni per al Departament de Salut ni per als proveïdors sani-
taris té cap cost l’estada del taxista a un hotel d’Arbúcies.

Pel que fa al cost de l’estada dels professionals sanitaris 
al local d’Arbúcies, cal dir que el local és propietat del 
Consorci del Transport Sanitari de Catalunya, que ha ce-
dit l’espai gratuïtament.

Finalment, el cost de l’estada dels professionals, que no 
resideixen a Camprodon, en un hotel és de 34,90 euros per 
nit. El mes de setembre el cost total va ser de 648 euros.

Barcelona, 21 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi econòmic pel tancament en 
horari nocturn del CAP Camprodon
Tram. 314-11516/09

Resposta del Govern
Reg. 30243 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11515/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del servei de taxi i guia per 
als metges de proximitat d’Arbúcies en els 
serveis mèdics nocturns per la Selva interi-
or des del tancament dels centres d’atenció 
primària de la zona en horari nocturn

Tram. 314-11517/09

Resposta del Govern
Reg. 30243 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11515/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del lloguer o de la compra del 
local d’Arbúcies (Selva) on es fan les visites 
mèdiques de guàrdia nocturna
Tram. 314-11518/09

Resposta del Govern
Reg. 30243 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11515/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’estada en un hotel d’Ar-
búcies (Selva) del taxista o la taxista que 
acompanya el metge o metgessa de guàr-
dia nocturna des del tancament del centre 
d’atenció primària en horari nocturn
Tram. 314-11519/09

Resposta del Govern
Reg. 30243 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11515/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’hotel on els metges fan el 
servei de guàrdia nocturna des del tanca-
ment del CAP Camprodon en horari nocturn
Tram. 314-11520/09

Resposta del Govern
Reg. 30243 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11515/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incidència de la pandèmia de grip 
amb relació al tancament del servei d’ur-
gències del CAP L’Arboç
Tram. 314-11540/09

Resposta del Govern
Reg. 30060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11540/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incidència de la pandèmia de grip amb relació al tanca-
ment del servei d’urgències del CAP L’Arboç

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laia Ortiz Castellví

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-11540/09 i 314-11541/09 es responen 
conjuntament.

D’una banda, el CAP de l’Arboç i el CAP de Sant Salva-
dor de Tarragona han tingut en compte la pandèmia de 
grip, han elaborat el seu pla d’actuació del Pla Integral 
d’Urgències de Catalunya (PIUC), i han pres les actu-
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acions necessàries per fer front a un possible increment 
d’atencions sanitàries urgents.

D’altra banda, com cada any, el 3 d’octubre es va iniciar 
la campanya de vacunació antigripal, que s’allargarà fins 
el 30 de novembre. El Departament de Salut distribuirà 
en aquest període 1.270.000 dosis de vacunes per im-
munitzar els grups considerats prioritaris, que han estat 
consensuats amb la resta de comunitats autònomes i el 
Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. Cal recor-
dar que la vacunació és la mesura de prevenció primària 
fonamental per prevenir la grip i les seves complicacions.

A més, el Departament de Salut posa a disposició dels 
ciutadans diversos canals informatius: cartells i fullets 
informatius als centres de salut, Sanitat Respon, el web 
Canal Salut i informació als mitjans de comunicació. Els 
professionals, per la seva banda, tenen a la seva dispo-
sició informació específica al web del Departament de 
Salut i s’han distribuït fullets informatius.

Barcelona, 16 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incidència de la pandèmia de grip 
amb relació al tancament del servei d’urgèn-
cies del CAP Sant Salvador, de Tarragona
Tram. 314-11541/09

Resposta del Govern
Reg. 30060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11540/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’opció triada per l’Agència Catalana 
de l’Aigua per a connectar el col·lector de la 
Cellera de Ter amb la depuradora d’aigües 
d’Anglès (Selva)
Tram. 314-11548/09

Resposta del Govern
Reg. 30754 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11548/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opció triada per l’Agència Catalana de l’Aigua per a 
connectar el col·lector de la Cellera de Ter amb la depu-
radora d’aigües d’Anglès (Selva)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

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

L’Agència Catalana de l’Aigua ja va executar les obres del 
col·lector de la Cellera de Ter que arriben fins al punt de 
connexió amb la xarxa de sanejament d’Anglès. No obstant, 
manca realitzar les obres de l’últim tram del col·lector, cor-
responents a la connexió amb la xarxa d’Anglès, així com 
finalitzar les obres corresponents a l’estació de bombament.

Aquest darrer tram no s’ha executat per manca d’acord 
amb la solució proposada, tant per part de l’Ajuntament 
d’Anglès, com del Consell Comarcal de la Selva. Per 
aquest motiu, l’empresa concessionària, el mes de setem-
bre passat, ha redactat un estudi alternatiu que modifi-
ca el traçat del col·lector en alta de la Cellera de Ter. La 
nova solució proposa la connexió directa de l’últim tram 
del col·lector de la Cellera de Ter, amb la xarxa en alta 
del sistema de sanejament d’Anglès.

Actualment encara no es pot determinar el calendari 
d’execució de les obres, ja que amb anterioritat cal fi-
nalitzar els diferents tràmits administratius previs, com 
són: l’autorització del traçat per part de la Direcció Ge-
neral de Carreteres, redactar el projecte constructiu, mo-
dificar el contracte de concessió inicial, així com realit-
zar els tràmits d’expropiació necessaris.

Barcelona, 24 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament del CAP Rambla Marina, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-12134/09

Resposta del Govern
Reg. 30061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12134/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament del CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló, Carme Capdevila i 
Palau

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

El trasllat dels professionals de medicina de família, in-
fermeria i auxiliars administratius de l’Equip d’Atenció 
Primària (EAP) L’Hospitalet de Llobregat - 12 (Bellvitge) 
des del centre de Rambla Marina al CAP Bellvitge garan-
teix que es manté tant la ràtio de professionals sanitaris 
com de suport administratiu que donen servei a la pobla-
ció assignada a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Bellvitge.

Les ràtios de població per professional de l’EAP Bellvit-
ge a data 1 de juliol de 2011 es mostren a la taula següent:

 

Data Població Metges Infermeria
   

Gestió i serveis

Prof. Ràtio Prof. Ràtio Prof. Ràtio    
Octubre 2011 Adults 24.084 17 1417 16 1505        

Nens 3.482 5 696 5 696        
Total 27.566 22 1253 21 1313 13 2120  
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Data Població Metges Infermeria Gestió i serveis

Prof. Ràtio Prof. Ràtio Prof. Ràtio

Juliol 2011 Adults 23.975 17 1410 17 1410    
Nens 3.451 5 690 4 863    
Total 27.426 22 1247 21 1306 13 2110

  

Les ràtios de població per professional de l’EAP Bellvit-
ge a data 1 de novembre de 2011 es mostren a la taula 
següent:

Data Població Metges Infermeria Gestió i serveis

Prof. Ràtio Prof. Ràtio Prof. Ràtio

Octubre 2011 Adults 24.084 17 1417 16 1505    
Nens 3.482 5 696 5 696    
Total 27.566 22 1253 21 1313 13 2120

  

A data 1 de juliol de 2011 treballaven al centre de Ram-
bla Marina professionals que formaven part de l’EAP 
Bellvitge i professionals d’atenció especialitzada de 
l’Hospitalet de Llobregat.

En una primera fase, el 18 de juliol de 2011, els professio-
nals de l’EAP Bellvitge (medicina de família, infermeria i 
auxiliars administratius) que treballaven al centre de Ram-
bla Marina es van incorporar al CAP Bellvitge situat al car-
rer Ermita (aproximadament a uns 300 metres de l’anterior).

Els professionals facultatius d’atenció especialitzada que 
treballaven al centre de Rambla Marina s’han incorpo-
rat, amb data 2 de novembre de 2011, a Consultes Ex-
ternes de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i 
al CAP Just Oliveres de l’Hospitalet de Llobregat (veure 
l’annex). Cal recordar que, per Resolució del conseller de 
Sanitat i Seguretat Social de 8 de febrer de 1996, aques-
tes especialitats van ser adscrites a l’HUB.

La resta de professionals d’infermeria, auxiliars d’infer-
meria i administratius, a banda de situacions personals 
(jubilació, incapacitat temporal, etc.), s’han incorporat a 
Consultes Externes de l’Hospital Universitari de Bellvit-
ge, al CAP Just Oliveres i a diferents centres d’atenció 
primària de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat o del 
Servei d’Atenció Primària Delta de Llobregat.

Finalment, els serveis d’atenció especialitzada que es 
prestaven al centre de Rambla Marina es continuen pres-
tant amb el mateix nombre d’agendes de professionals 
facultatius i visites totals per agenda al CAP Just Olive-
res i a Consultes Externes de l’HUB.

Els serveis d’atenció primària que es prestaven al centre 
de Rambla Marina es continuen prestant amb el mateix 
nombre d’agendes de professionals facultatius i d’infer-
meria, i de visites totals per agenda al CAP Bellvitge, 
situat al carrer Ermita del mateix barri.

Barcelona, 21 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres públics de la província de 
Girona on fan tractaments gratuïts de fecun-
dació in vitro
Tram. 314-12135/09

Resposta del Govern
Reg. 30062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12135/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres públics de la província de Girona on fan tracta-
ments gratuïts de fecundació «in vitro»

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-12135/09 a 314-12138/09 es responen 
conjuntament.

Els centres de la Xarxa Hospitalària d’Atenció Pública 
(XHUP) que tenen contractada activitat de fecundació 
in vitro, als quals tenen accés usuaris de tota Catalunya, 
són:

– Hospital Puigvert

– Hospital Vall d’Hebron

– Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

Respecte a la citada gratuïtat del servei, cal dir que el 
servei no té cap cost per a l’usuari, com en la resta de 
serveis assistencials de cobertura pública, ja que el fi-
nançament corre a càrrec del Servei Català de la Salut 
(CatSalut) però el cost tarifat pel CatSalut per aquests 
procediments és de 4.438,50 euros. Si la fecundació in 
vitro s’acompanya de diagnòstic preimplantacional, ales-
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hores la tarifa és de 6.570,98 euros. A banda, també hi 
ha el cost de la medicació, les visites o altres exploraci-
ons que la pacient pugui necessitar.

Barcelona, 18 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres públics de la província de 
Tarragona on fan tractaments gratuïts de fe-
cundació in vitro
Tram. 314-12136/09

Resposta del Govern
Reg. 30062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12135/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres públics de la província de 
Lleida on fan tractaments gratuïts de fecun-
dació in vitro
Tram. 314-12137/09

Resposta del Govern
Reg. 30062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12135/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres públics de la província de 
Barcelona on fan tractaments gratuïts de fe-
cundació in vitro
Tram. 314-12138/09

Resposta del Govern
Reg. 30062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12135/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana de visites per urgències fe-
tes al CAP Móra la Nova els caps de setma-
na del gener al setembre del 2011
Tram. 314-12153/09

Resposta del Govern
Reg. 32306 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12153/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana de visites per urgències fetes al CAP Móra la 
Nova els caps de setmana del gener al setembre del 2011

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau, Sergi de los Ríos 
i Martínez

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

La mitjana d’urgències, entre metges i infermeria, ateses 
al CAP Móra la Nova els caps de setmana i festius, de 
gener a setembre de 2011, ha estat de 26 al dia.

Barcelona, 28 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat dels serveis que es presten 
al CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14346/09

Resposta del Govern
Reg. 32307 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14346/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat dels serveis que es presten al CAP Rambla Mari-
na, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch, Celestino Corbac-
ho i Chaves

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

A data 1 de juliol de 2011 treballaven al CAP de Ram-
bla Marina professionals que formaven part de l’EAP 
Bellvitge i professionals d’atenció especialitzada de 
l’Hospitalet de Llobregat.
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En una primera fase, en data 18 de juliol de 2011, els 
professionals de l’EAP Bellvitge (medicina de família, 
infermeria i auxiliars administratius) que treballaven 
al centre de Rambla Marina es van incorporar al CAP 
Bellvitge, situat aproximadament a uns 300 metres de 
l’anterior.

Els professionals facultatius d’atenció especialitzada que 
treballaven al centre de Rambla Marina s’han incorpo-
rat, amb data 2 de novembre de 2011, a Consultes Ex-
ternes de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i 
al CAP Just Oliveres de l’Hospitalet de Llobregat (veure 
taula annexa).

Els serveis d’atenció primària que es prestaven al centre 
de Rambla Marina es continuen prestant amb el mateix 
nombre d’agendes de professionals facultatius i d’infer-
meria, i de visites totals per agenda al CAP Bellvitge.

Els serveis d’atenció especialitzada que es prestaven al 
centre de Rambla Marina es continuen prestant amb el 
mateix nombre d’agendes de professionals facultatius i 
visites totals per agenda al CAP Just Oliveres i a Con-
sultes Externes de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Atès que no hi ha cap disminució de recursos facultatius, 
no es planteja ni es plantejarà la derivació d’activitat a 
altres centres.

Barcelona, 25 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el consens del tancament del CAP 
Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès), amb l’Ajuntament i els usuaris 
d’aquest municipi
Tram. 314-14347/09

Resposta del Govern
Reg. 32322 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14347/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el consens del tancament del CAP Rambla Marina, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), amb l’Ajuntament 
i els usuaris d’aquest municipi

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch, Celestino Corba-
cho i Chaves

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

El trasllat de l’atenció primària i de l’atenció especialit-
zada des del centre de Rambla Marina al CAP Bellvitge, 
CAP Just Oliveres i consultes externes de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge va ser informat tant a l’Ajuntament 
com a la Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospi-
talet de Llobregat.

En una primera reunió, el mes de juny, es va informar 
l’Ajuntament de les mesures estacionals i no estacionals, 
on estava inclosa la informació del trasllat definitiu del 
personal d’atenció primària al CAP Bellvitge, i la neces-
sitat d’avançar en el procés de reordenació territorial i 
integració de l’atenció especialitzada.

Durant el mes de juliol, a banda d’una nova reunió amb 
l’Ajuntament, es va fer una reunió informativa amb la 
Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet de 
Llobregat, on es va transmetre la mateixa informació 
en relació amb el trasllat definitiu del personal d’atenció 
primària al CAP Bellvitge, i la necessitat d’avançar en el 
procés de reordenació de l’atenció especialitzada.

Cal destacar que la proposta de reordenació de l’atenció 
especialitzada i dels punts on es presta ja s’havia iniciat 
i plantejat en nombroses reunions i amb els diferents ac-
tors en els últims tres anys.

Durant el mes d’octubre es va informar l’Ajuntament de 
la reordenació dels punts d’atenció especialitzada de la 
part sud de l’Hospitalet de Llobregat, que és l’àmbit que 
està adscrit a l’Hospital Universitari de Bellvitge (Reso-
lució del Conseller de Sanitat i Seguretat Social, de 8 de 
febrer de 1996).

També durant el mes d’octubre es va informar, per una 
banda, l’Associació de Veïns de Bellvitge i, per l’altra, 
la Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet de 
Llobregat sobre la reordenació dels punts d’atenció espe-
cialitzada de l’àmbit geogràfic adscrit a l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge.

En ambdues reunions es va informar sobre la continuïtat 
de l’activitat assistencial al CAP Rambla Marina, on es 
està previst que es prestin serveis assistencials d’opto-
metria, audiometria, campimetria i càmera amidriàtica.

Barcelona, 25 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del tancament del CAP 
Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-14348/09

Resposta del Govern
Reg. 32308 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14348/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius del tancament del CAP Rambla Marina, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch, Celestino Corba-
cho i Chaves

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

En primer lloc, cal destacar que no es tracta d’un tan-
cament del CAP Rambla Marina ni de la supressió de 
la seva activitat assistencial; és un trasllat dels serveis 
d’atenció primària i atenció especialitzada a altres cen-
tres sanitaris propers (CAP Bellvitge, CAP Just Olive-
res i Consultes Externes de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge). Al CAP Rambla Marina es farà l’activitat as-
sistencial corresponent a optometria, audiometria, cam-
pimetria i càmera amidriàtica.

En el marc de contenció de la despesa i racionalització 
dels recursos, la mesura es basa en l’ordenació de l’oferta 
territorial i l’aprofitament dels dispositius existents, tot 
garantint l’atenció amb els mateixos criteris de qualitat i 
de resolució previs però amb una millora de l’eficiència 
d’aquests.

En relació amb el servei d’atenció primària, els metges 
de família i infermeres que treballaven al CAP Ram-
bla Marina formaven part de l’Equip d’Atenció Primà-
ria Bellvitge, que té com a centre assistencial el CAP 
Bellvitge, situat a uns 300 metres del CAP Rambla Ma-
rina. L’objectiu és la millora de la garantia de cobertura i 
continuïtat de cures que permet la concentració de recur-
sos en un únic punt d’atenció en una situació de conten-
ció de la despesa i racionalització dels recursos.

La proposta de reordenació de l’atenció especialitzada 
adscrita a l’Hospital Universitari de Bellvitge té com 
a objectius la unificació de la gestió i l’ordenació dels 
punts on es presta l’atenció. La unificació de la gestió 
comporta la gestió assistencial, la dels espais i material 
de treball i la dels recursos humans. L’equip directiu que 
assumeix aquesta gestió passa de 6 responsables a estar 
constituït per un facultatiu, una infermera i una respon-
sable de gestió i serveis.

Amb aquesta proposta s’aconsegueix una integració ple-
na de l’atenció especialitzada en l’hospital de referència, 

l’Hospital Universitari de Bellvitge, per tal de millorar 
i simplificar els processos assistencials i administratius.

Barcelona, 25 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforçament del servei de consultes 
externes de l’Hospital Universitari de Bellvit-
ge pel tancament del CAP Rambla Marina, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14349/09

Resposta del Govern
Reg. 32309 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14349/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforçament del servei de consultes externes de l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge pel tancament del CAP 
Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch, Celestino Corba-
cho i Chaves

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

En primer lloc, cal destacar que no es tracta d’un tan-
cament del CAP Rambla Marina ni de la supressió de 
la seva activitat assistencial; és un trasllat dels serveis 
d’atenció primària i atenció especialitzada a altres cen-
tres sanitaris propers (CAP Bellvitge, CAP Just Olive-
res i Consultes Externes de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge).

La condició de partida per a la reordenació ha estat 
mantenir el mateix nombre d’agendes, professionals fa-
cultatius i visites totals per agenda preexistent. Per tant, 
aquesta reordenació ha suposat el trasllat de facultatius 
al CAP Just Oliveres i a Consultes Externes de l’Hospi-
tal Universitari de Bellvitge, que ha anat acompanyat del 
trasllat de professionals de suport d’infermeria i admi-
nistratius a Consultes Externes de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge, concretament sis persones de suport d’in-
fermeria i auxiliars d’infermeria, i tres administratius.

Barcelona, 25 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost anual del manteniment del 
CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-14350/09

Resposta del Govern
Reg. 32310 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14350/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost anual del manteniment del CAP Rambla Marina, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch, Celestino Corba-
cho i Chaves

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

La previsió de despesa anual de manteniment del CAP 
Rambla Marina de l’Hospitalet de Llobregat és de 
108.000 euros, que inclou el cost de conservació i re-
paració d’edificis i maquinàries, els subministraments 
energètics, consums telefònics i de transmissió de dades, 
i la neteja.

Barcelona, 25 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció o el tancament d’algun 
servei sanitari a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) el 2012
Tram. 314-14351/09

Resposta del Govern
Reg. 32311 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14351/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció o el tancament d’algun servei sanitari a l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès) el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch, Celestino Corba-
cho i Chaves

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

No hi ha prevista cap reducció o tancament de serveis 
sanitaris a l’Hospitalet de Llobregat per a l’any 2012.

Barcelona, 25 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les derivacions fetes des de l’Hospital 
de Sabadell del gener al setembre del 2011
Tram. 314-14352/09

Resposta del Govern
Reg. 32312 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14352/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
derivacions fetes des de l’Hospital de Sabadell del gener 
al setembre del 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch, Celestino Corba-
cho i Chaves

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

Durant els mesos de gener a setembre de 2011, l’Hospital 
de Sabadell ha fet 5.062 derivacions per a ingrés urgent o 
intervenció quirúrgica. Els centres destinataris d’aques-
tes derivacions han estat, fonamentalment, la Clínica del 
Vallès (4.100), l’Hospital General de Catalunya (927) i 
l’Hospital de Terrassa (35).

Barcelona, 25 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre l’estat 
de la fusió per absorció de les empreses in-
teractives de la Corporació per part de Tele-
visió de Catalunya
Tram. 312-00039/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre les con-
seqüències per a Televisió de Catalunya del 
fet que IB3 emeti pel·lícules en llengua cas-
tellana
Tram. 312-00040/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la in-
corporació a Catalunya Ràdio del Twitter en 
aranès
Tram. 312-00041/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre els por-
tals de la Corporació a l’octubre del 2011
Tram. 312-00042/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre les pro-
postes de modificació de les lleis relatives 
als mitjans audiovisuals
Tram. 312-00043/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la pre-
visió pressupostària de la Corporació per al 
2012
Tram. 312-00044/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre el pro-
cediment d’adjudicació de les auditories de 
comptes de la Corporació
Tram. 312-00046/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).
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Pregunta al director general de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre el 
resultat de la subhasta d’immobles de la 
Corporació
Tram. 312-00047/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre oralment en comissió sobre la 
no-retransmissió del debat entre els candi-
dats a la presidència del Govern de l’Estat
Tram. 313-00006/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la relació cost-benefici del manteni-
ment del sistema públic audiovisual i sobre 
les orientacions estratègiques
Tram. 322-00022/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les perspectives per al 2012 del man-
teniment de l’oferta de programació de les 
empreses de la Corporació i la lluita pel lide-
ratge en audiència
Tram. 322-00023/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura informativa de la cam-
panya electoral per a les eleccions generals 
del 2011
Tram. 322-00024/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els objectius i les iniciatives de la de-
fensora de l’audiència per a augmentar la 
relació i la interacció entre els mitjans de la 
Corporació i el públic
Tram. 322-00025/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre les propostes de modificació de les 
lleis relatives als mitjans audiovisuals
Tram. 322-00026/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre els suggeriments d’eliminar canals de 
televisió pertanyents a la Corporació
Tram. 322-00027/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la compatibilitat dels principis d’im-
parcialitat, neutralitat i respecte al pluralis-
me amb les referències a la construcció na-
cional que conté la Memòria de programes 
dels pressupostos de la Generalitat per al 
2011
Tram. 322-00028/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura informativa del corfbol a 
Televisió de Catalunya
Tram. 323-00022/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre les actuacions i les activitats previstes 
per al vintè aniversari de La Marató
Tram. 323-00023/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre oralment en comissió 
sobre el nivell d’audiència de les coproduc-
cions de la temporada 2010-2011 i les pre-
vistes per a la temporada 2011-2012
Tram. 323-00024/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre oralment en comissió 
sobre els comentaris fets en el programa 
Esport club sobre la roda de premsa de l’en-
trenador del Futbol Club Barcelona a Praga
Tram. 323-00025/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).
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Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre oralment en comissió 
sobre la situació actual de Televisió de Ca-
talunya
Tram. 323-00026/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre les perspectives de futur de Televisió de 
Catalunya
Tram. 323-00027/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre les propostes de modificació de les lleis 
relatives als mitjans audiovisuals
Tram. 323-00028/09

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 25.11.2011 (DSPC-C 190).

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’activitat industrial
Tram. 310-00124/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32250 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 28.11.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el captenimnet del Govern sobre l’activitat in-
dustrial a Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació dels menors en risc 
d’exclusió social
Tram. 310-00125/09

Anunci
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 32254 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 28.11.2011

A la Mesa del Parlament

Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les previsions del Govern respecte a la si-
tuació dels menors en risc d’exclusió social a Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2011

Mª Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política per a eradicar la vio-
lència masclista
Tram. 310-00126/09

Anunci
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32290 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 28.11.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les polítiques del Govern per a l’eradicació 
de la violència masclista?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el futur de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals
Tram. 310-00127/09

Anunci
Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 32291 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 28.11.2011

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el 
Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

Quin és el capteniment del Govern sobre el futur de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política industrial
Tram. 310-00128/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 32293 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 28.11.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre política in-
dustrial?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la planificació del sistema de 
salut
Tram. 310-00129/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 32294 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 28.11.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre la planifica-
ció del sistema de salut?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les línies d’actuació del Pla de 
salut de Catalunya 2011-2015
Tram. 310-00130/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 32296 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 28.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines són les principals línies d’actuació que contem-
pla el nou Pla de Salut de Catalunya 2011-2015?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’autorització per a instal·lar una 
duana a l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 310-00131/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 32297 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 28.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del govern amb relació a la tra-
mitació de l’autorització per instal·lar una aduana a l’ae-
roport d’Alguaire?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions per a solucionar 
la multireincidència delictiva
Tram. 310-00132/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 32298 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 28.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Davant de l’existència de nombrosos fets de multire-
incidència delictiva en la nostra societat, i donada la in-
existència d’un registre de faltes a nivell estatal, el Go-
vern de la Generalitat ha pensat en alguna actuació per 
tal de poder donar algun tipus de solució o de resposta?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situ-
ació política
Tram. 317-00080/09

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 30273 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 28.11.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, pre-
senta la siguiente pregunta para que sea respondida oral-
mente por el Presidente ante el Pleno.

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

– ¿Cuál es su opinión sobre la situación política actual 
en Cataluña?

Palau del Parlament, 22 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz del Subgrupo C’s



7 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 198

3.25.05. TRAMITACIONS EN CURS 60

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situ-
ació política
Tram. 317-00081/09

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 31537 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 28.11.2011

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb el que disposa l’article 142 del Reglament de  
la Cambra, formula la següent pregunta al Molt Honora-
ble President de la Generalitat per tal que sigui contesta-
da oralment en el proper ple que s’ha de celebrar els dies 
30 de novembre i 1 de desembre d’enguany: 

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers  
esdeveniments polítics
Tram. 317-00082/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32251 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 28.11.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la Ge-
neralitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situ-
ació política
Tram. 317-00083/09

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32289 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 28.11.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la valoració del President de la Generalitat en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2011

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situ-
ació política
Tram. 317-00084/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 32292 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 28.11.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 142 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Molt Honorable President 
de la Generalitat sobre la situació política actual?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els dar-
rers esdeveniments polítics
Tram. 317-00085/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 32295 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 28.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en re-
lació als darrers esdeveniments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les crítiques de la relatora 
especial de les Nacions Unides al departa-
ment d’Interior pel que fa al programa con-
tra la violència exercida sobre les dones, les 
persones grans i els menors
Tram. 311-00995/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25764 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quina valoració fa el Govern de les declaracions, efec-
tuades a Barcelona el dia 20 d’octubre, per la relatora 
especial de la ONU per a la violència masclista, Rashida 

Manjoo, criticant la decisió del Departament d’Interior 
de barrejar en un únic programa la lluita contra la vio-
lència masclista i contra gent gran i menors?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la inclusió de la lluita contra 
la violència masclista en el mateix programa 
que la lluita contra la violència exercida so-
bre les persones grans i els menors
Tram. 311-00996/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25765 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius considera el Govern que la barreja en 
únic programa de la lluita contra la violència masclista 
amb la lluita contra la violència a gent gran i menors, 
no contradiu l’exigència d’un tractament específic de la 
violència masclista que estableix la Llei del dret de les 
dones a l’eradicació de la violència masclista?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de la destitució 
del cap de relacions amb l’Administració de 
justícia dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00997/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25770 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quins motius han provocat la decisió del Departament 
d’Interior de cessar al responsable de relacions amb l’Ad-
ministració de Justícia del Cos de Mossos d’Esquadra, 
l’inspector Joan Mallafré?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius per al canvi  
de criteri amb relació a la destitució del cap de  
relacions amb l’Administració de justícia 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00998/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25771 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius el Conseller d’Interior va manifestar 
a la Comissió d’Interior del dia 13 d’octubre que no tenia 
obert cap expedient informatiu o disciplinari en relació 

als fets del dia 6 d’octubre a la Ciutat de la Justícia, i, en 
canvi, dies desprès, destitueix al responsable de relaci-
ons amb l’Administració de Justícia del Cos de Mossos 
d’Esquadra, l’inspector Joan Mallafré, segons han infor-
mat els mitjans de comunicació?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius per a responsabi-
litzar un professional del Cos dels Mossos 
d’Esquadra dels fets esdevinguts a la Ciutat 
de la Justícia el 6 d’octubre de 2011
Tram. 311-00999/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25772 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius enlloc d’assumir la responsabilitat 
dels fets de la Ciutat de la Justícia el dia 6 d’octubre el 
Conseller d’Interior o el Director de la Policia, trasllada 
el Govern la responsabilitat a un professional del Cos de 
Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la protecció del Cos de 
Mossos d’Esquadra amb relació a la res-
ponsabilitat dels fets esdevinguts a la Ciutat 
de la Justícia el 6 d’octubre de 2011
Tram. 311-01000/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25773 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern que el Conseller d’Interior està 
complint la seva promesa de protegir al Cos de Mossos 
d’Esquadra, quan enlloc d’assumir ell mateix les respon-
sabilitats dels fets del dia 6 d’octubre a la Ciutat de la 
Justícia, destitueix a l’inspector Joan Mallafré?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris per al nome-
nament del responsable de relacions amb 
l’Administració de justícia dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 311-01001/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25774 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quins criteris s’han aplicat o s’aplicaran per nomenar 
un nou responsable de relacions amb l’Administració de 
Justícia del Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les gestions fetes per l’alcal-
dessa de Collbató (Baix Llobregat) per dotar 
d’un gimnàs i sala d’actes l’institut d’aques-
ta població
Tram. 311-01005/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26475 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 29.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Amb data 21 de març de 2011 el ple de l’ajuntament de 
Collbató va aprovar una moció conjunta de tots els grups 
municipals adoptant els acords següents: 

1) Instar el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya a incloure el projecte de construcció d’un 
gimnàs - sala d’actes per a l’Institut (SI) de Collbató dins 
el seu pròxim programa d’actuacions, amb el calenda-
ri d’execució i el pressupost corresponent, i a informar 
aquest Ajuntament de tots els passos que es facin en la 
realització del projecte.

2) Sol·licitar al Parlament de Catalunya, a través de la 
seva presidència, perquè recordi a la Generalitat el con-
tingut de la resolució aprovada pel Parlament del 20 de 
maig de 2010 en relació amb l’Institut de Collbató, i la 
necessitat de complir els acords del Parlament.

El Ple de l’ajuntament va finalment instar l’alcaldessa, 
Josefina Martinez per tal que sol·licités entrevista amb el 
nou Govern del Convergència i Unió per tractar el tema i 
així s’hi va comprometre.

– Té constància aquest Govern de que l’alcaldessa de 
Collbató hagi efectuat alguna acció davant el nou Go-
vern tal com va acordar el ple de l’ajuntament?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió pressupostà-
ria per a construir un gimnàs i sala d’actes a 
l’institut de Collbató (Baix Llobregat)
Tram. 311-01006/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26476 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 29.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

–Amb data 21 de març de 2011 el ple de l’ajuntament de 
Collbató va aprovar una moció conjunta de tots els grups 
municipals adoptant els acords següents: 

1) Instar el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya a incloure el projecte de construcció d’un 
gimnàs - sala d’actes per a l’Institut (SI) de Collbató dins 
el seu pròxim programa d’actuacions, amb el calenda-
ri d’execució i el pressupost corresponent, i a informar 
aquest Ajuntament de tots els passos que es facin en la 
realització del projecte.

2) Sol·licitar al Parlament de Catalunya, a través de la 
seva presidència, perquè recordi a la Generalitat el con-
tingut de la resolució aprovada pel Parlament del 20 de 
maig de 2010 en relació amb l’Institut de Collbató, i la 
necessitat de complir els acords del Parlament.

El Ple de l’ajuntament va finalment instar l’alcaldessa, 
Josefina Martinez per tal que sol·licités entrevista amb el 
nou Govern del Convergència i Unió per tractar el tema i 
així s’hi va comprometre.

– S’ha fet la previsió econòmica necessària perquè es 
pugui dur a terme la construcció del gimnàs i sala poli-
valent que li pertoquen, donant amb això servei a la co-
munitat educativa dels municipis de Collbató i el Bruc?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la data prevista per a cons-
truir una gimnàs i sala d’actes a l’institut de 
Collbató (Baix Llobregat)
Tram. 311-01007/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26477 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 29.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent al Govern per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Amb data 21 de març de 2011 el ple de l’ajuntament de 
Collbató va aprovar una moció conjunta de tots els grups 
municipals adoptant els acords següents: 

1) Instar el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya a incloure el projecte de construcció d’un 
gimnàs - sala d’actes per a l’Institut (SI) de Collbató dins 
el seu pròxim programa d’actuacions, amb el calenda-
ri d’execució i el pressupost corresponent, i a informar 
aquest Ajuntament de tots els passos que es facin en la 
realització del projecte.

2) Sol·licitar al Parlament de Catalunya, a través de la 
seva presidència, perquè recordi a la Generalitat el con-
tingut de la resolució aprovada pel Parlament del 20 de 
maig de 2010 en relació amb l’Institut de Collbató, i la 
necessitat de complir els acords del Parlament.

El Ple de l’ajuntament va finalment instar l’alcaldessa, 
Josefina Martinez per tal que sol·licités entrevista amb el 
nou Govern del Convergència i Unió per tractar el tema i 
així s’hi va comprometre.

– En quina data està prevista la construcció d’aquests 
equipaments del SES Collbató?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris per a impedir el 
pas als periodistes dins el perímetre de se-
guretat establert pel Cos de Mossos d’Es-
quadra a les manifestacions
Tram. 311-01008/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26564 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quins criteris aplica el Departament d’Interior per im-
pedir el pas als periodistes que cobreixen les manifesta-
cions dins el perímetre de seguretat establert pel Cos de 
Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la compatibilitat de la prohi-
bició de l’accés dels periodistes dins el pe-
rímetre de seguretat a les manifestacions 
amb el lliure exercici de la funció informativa
Tram. 311-01009/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26565 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern que la prohibició del Departa-
ment d’Interior de que els periodistes puguin accedir 

dins el perímetre de seguretat en casos de mobilitzacions 
ciutadanes és compatible amb el lliure exercici de la seva 
funció informativa?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’inici de negociacions amb 
el Col·legi de Periodistes de Catalunya per-
què els periodistes puguin accedir dins el 
perímetre de seguretat a les manifestacions
Tram. 311-01010/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26566 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Ha iniciat el Departament d’Interior negociacions amb 
el Col·legi de Periodistes per fer possible que els peri-
odistes puguin accedir dins el perímetre de seguretat 
en casos de mobilitzacions ciutadanes o té previst ini-
ciar-les?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la imputació del cap del 
dispositiu d’extinció de l’incendi d’Horta de 
Sant Joan (Terra Alta) en el procediment ju-
dicial al Jutjat de Gandesa
Tram. 311-01011/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26567 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Departament d’Interior la imputació del 
senyor Carles Font, cap de les tasques d’extinció del foc 
d’Horta de Sant Joan, l’estiu de l’any 2009, en el proce-
diment judicial que es segueix en el jutjat de Gandesa?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la compatibilitat de les de-
claracions de suport a Carles Font fetes pel 
conseller d’Interior amb la invitació del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió a l’ad-
vocat d’una de les parts a la Comissió d’In-
vestigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 311-01012/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26568 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern, compatibles les declaracions de 
suport del Conseller d’Interior al senyor Carles Font, 
imputat en el procediment judicial que es segueix en el 
jutjat de Gandesa en relació a l’incendi de l’any 2009 a 
Horta de Sant Joan, amb el fet que el grup parlamentari 
de CIU convidés al advocat d’una de les parts, senyor 
Pau Simarro, a la Comissió d’investigació parlamentaria 
el dia que es produïa la compareixença del senyor Font?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la relació de la imputació 
del cap del dispositiu d’extinció de l’incen-
di d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) amb la 
compareixença a la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Jo-
an
Tram. 311-01013/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26569 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern que la imputació del senyor Car-
les Font en el procediment judicial que es segueix al jut-
jat de Gandesa pot estar influïda pel «judici públic» amb 
«interessos espuris» que va denunciar el mateix senyor 
Font en la seva compareixença a la comissió d’investiga-
ció parlamentaria el dia 1 de març de 2010?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la compatibilitat de les de-
claracions de suport a Carles Font fetes pel 
conseller d’Interior amb el contingut de les 
intervencions dels portaveus del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió a la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Fores-
tal d’Horta de Sant Joan el 2010
Tram. 311-01014/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26570 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern compatibles les declaracions de 
suport del Conseller d’Interior al senyor Carles Font, 
imputat en el procediment judicial que es segueix en el 
jutjat de Gandesa en relació a l’incendi de l’any 2009 a 
Horta de Sant Joan, amb el contingut de les intervenci-
ons dels portaveus del grup de CIU a la comissió d’in-
vestigació parlamentaria de l’any 2010?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la consideració que té el 
conseller d’Interior de les intervencions dels 
portaveus del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió a la Comissió d’Investiga-
ció sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant 
Joan
Tram. 311-01015/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26571 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 

Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Considera el Conseller d’Interior encertades les inter-
vencions dels portaveus del grup parlamentari de CIU en 
la Comissió d’investigació de l’incendi d’Horta de Sant 
Joan, desprès de gairebé un any al front d’aquest depar-
tament, del que depèn la tasca del Cos de Bombers de la 
Generalitat?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les imputacions fetes a 
un membre del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat i als presumptes autors de l’incendi 
d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Tram. 311-01016/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26572 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Govern que la jutgessa de Gandesa, en 
el cas de l’incendi d’Horta de Sant Joan, imputi a un 
membre del Cos de Bombers per homicidi imprudent i 
als presumptes autors de l’incendi tan sols per un delicte 
forestal?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de l’augment dels 
morts en accidents de trànsit a les Terres de 
l’Ebre fins al 6 de novembre de 2011
Tram. 311-01030/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30064 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quins són els motius, segons el Departament d’Inte-
rior, de l’augment de víctimes mortals en accidents de 
trànsit a les comarques de les Terres de l’Ebre fins el dia 
6 de novembre?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de l’augment dels 
morts en accidents de trànsit a la Catalunya 
Central fins al 6 de novembre de 2011
Tram. 311-01031/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30065 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quins són els motius, segons el Departament d’Inte-
rior, de l’augment de víctimes mortals en accidents de 

transit a les comarques centrals de Catalunya fins el 6 de 
novembre?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els resultats del pla de xoc 
del Servei Català de Trànsit per a reduir els 
morts en accidents de trànsit a les Terres de 
l’Ebre
Tram. 311-01032/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30066 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quins han estat els resultats del pla de xoc impulsat pel 
Servei Català de Trànsit a les comarques de les Terres 
de l’Ebre per reduir l’increment de víctimes mortals en 
accidents de trànsit?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures del Servei Cata-
là de Trànsit per a reduir els morts en acci-
dents de trànsit a la Catalunya Central
Tram. 311-01033/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30067 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quines mesures ha adoptat el Servei Català de Trànsit 
per reduir l’increment de víctimes mortals en accidents 
de trànsit a les comarques centrals?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els morts en accidents de 
moto el 2010
Tram. 311-01034/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30068 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quina valoració fa el Govern del nombre de víctimes 
mortals en accidents de moto a Catalunya durant l’any 
2010?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’informe del Reial Automò-
bil Club de Catalunya que desaconsella que 
les motos puguin circular pel carril bus-taxi
Tram. 311-01035/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30069 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quina valoració fa el Govern de l’informe del RACC 
que desaconsella la proposta de l’Ajuntament de Barcelo-
na de que les motos puguin circular pel carril bus-taxi, 
ja que aplicar aquesta mesura, present en el programa 
electoral de CIU, implicaria un «risc d’augment signi-
ficatiu del nombre d’accidents de motos així com de la 
seva gravetat»?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les imputacions que dema-
na el lletrat que representa les famílies dels 
bombers morts a l’incendi d’Horta de Sant 
Joan (Terra Alta) per a un membre del Cos 
de Bombers de la Generalitat i per als pre-
sumptes autors d’aquest incendi
Tram. 311-01036/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30070 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el Departament d’Interior de que el 
lletrat Pau Simarro que representa famílies dels bombers 
morts, en el judici per l’incendi d’Horta de Sant Joan, 
no demani la imputació dels dos presumptes incendiaris 
pel delicte d’homicidi imprudent i en canvi demani la 
imputació del comandament dels bombers Carles Font 
per aquest delicte?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les declaracions del lletrat 
que representa les famílies dels bombers 
morts a l’incendi d’Horta de Sant Joan (Ter-
ra Alta) amb relació a la imputació dels pre-
sumptes autors d’aquest incendi
Tram. 311-01037/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30071 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quina valoració fa el Departament d’Interior de les de-
claracions de l’advocat Pau Simarro de que la imputació 
dels presumptes autors de l’incendi d’Horta de Sant Joan 
pel delicte de homicidi imprudent «podria diluir la res-
ponsabilitat del senyor Carles Font»?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’equiparació de les actua-
cions dels presumptes autors de l’incendi 
d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) i d’un co-
mandament del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat
Tram. 311-01038/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30072 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Departament d’Interior equiparables les 
actuacions en l’incendi d’Horta de Sant Joan dels pre-
sumptes autors de l’incendi i del comandament dels 
bombers, Carles Font?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la petició d’imputar un co-
mandament del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat per un presumpte delicte d’homi-
cidi imprudent en l’incendi d’Horta de Sant 
Joan (Terra Alta)
Tram. 311-01039/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30073 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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– Considera el Departament d’Interior que la petició 
d’imputació per un presumpte delicte d’homicidi impru-
dent del comandament dels bombers, Carles Font, efec-
tuada per l’advocat Pau Simarro, és justa per al Cos de 
Bombers de la Generalitat?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la manifestació de bombers 
a Barcelona del 18 de novembre de 2011 en 
contra de les retallades
Tram. 311-01040/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30074 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Govern la manifestació de Bombers que 
va tenir lloc a Barcelona el dia 18 de novembre contra 
les retallades en quest Cos aplicades pel Departament 
d’Interior?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’afirmació de la Unió Gene-
ral de Treballadors que les retallades porten 
el Cos de Bombers de la Generalitat a la si-
tuació del 1998
Tram. 311-01041/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30075 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el govern l’afirmació del sindicat UGT 
en el Cos de Bombers que les retallades acordades pel 
Departament d’Interior porten al Cos «a la situació de 
1998»?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aturada dels procediments 
de selecció i dels concursos per a proveir 
llocs de treball al Cos de Bombers de la Ge-
neralitat
Tram. 311-01042/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30076 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius ha aturat el Departament d’Interior 
tots els procediments selectius i concursos per proveir 
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llocs de treball en el cos de Bombers i quines conseqüèn-
cies es preveu que comporti aquesta reducció de perso-
nal?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius i la base legal per 
a aturar la convocatòria de bombers de 1a 
del Cos de Bombers de la Generalitat deri-
vats del pressupost del 2009
Tram. 311-01043/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30077 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius i amb quina base legal ha aturat el 
Departament d’Interior la convocatòria de bombers de 
1A derivats dels Pressupostos de 2009?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les conseqüències per al 
Cos de Bombers de la Generalitat de l’atura-
da d’incorporacions i de renovacions de la 
flota terrestre i de la baixa de vehicles
Tram. 311-01044/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30078 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quines conseqüències tindrà pel servei del Cos de 
Bombers el fet que el Departament d’Interior hagi donat 
de baixa més de vint vehicles i hagi aturat noves incor-
poracions i renovacions de la flota terrestre?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les reduccions en els ser-
veis de gestió, neteja i manteniment d’esta-
bliments, equips i vehicles del Cos de Bom-
bers de la Generalitat
Tram. 311-01045/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30079 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quina ha estat la reducció decidida pel Departament 
d’Interior en la gestió, neteja i manteniment d’establi-
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ments, equips i vehicles del cos de Bombers i quines 
conseqüències tindran aquestes retallades en el servei?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’abús que segons la Unió 
General de Treballadors fa el Departament 
d’Interior de la disponibilitat dels bombers 
voluntaris
Tram. 311-01046/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30080 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Govern la denúncia del sindicat UGT de 
que el Departament d’Interior esta abusant de la disponi-
bilitat altruista del Cos de Bombers Voluntaris?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’afirmació de la Unió Gene-
ral de Treballadors que els bombers se sen-
ten traïts per l’incompliment de les prome-
ses de Convergència i Unió amb relació a 
l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Tram. 311-01047/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30081 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Govern que el sindicat UGT consideri 
que «el bombers es senten traïts per totes aquelles pro-
meses fetes pel grup de CIU davant la Comissió parla-
mentaria del 2010 sobre l’incendi d’Horta de Sant Joan» 
i afirmi que «la seva actitud va obeir més a criteris parti-
distes que a la necessitat de defensar la seguretat del Cos 
de Bombers i la població de Catalunya?»

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment de les reco-
manacions acordades per la Comissió d’In-
vestigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan i ratificades pel Ple del Par-
lament
Tram. 311-01048/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30082 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quin és segons el Govern l’estat de compliment de les 
recomanacions acordades pel Ple del Parlament com a 
resultat dels treballs de la Comissió d’investigació de 
l’incendi d’Horta de Sant Joan, especificant la situació de 
cada recomanació de forma individualitzada, concretat 
en uns casos, la data en que es va complir i, en els altres 
casos, els motius pels que no s’ha aplicat?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la denúncia presentada 
pel Col·lectiu Autònom de Treballadors Mos-
sos d’Esquadra al Síndic de Greuges amb 
relació a la manca de resposta del conseller 
d’Interior als requeriments sindicals
Tram. 311-01049/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30083 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Govern la denuncia presentada, en data 
17 de novembre, davant el Síndic de Greuges pel Col-
lectiu Autònom de Treballadors Mossos d’Esquadra, en 
relació a l’actuació del Conseller d’Interior, per no donar 
resposta a escrits sindicals i no fer cap reunió de negoci-
ació durant un any?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la manca de resposta del 
Departament d’Interior als requeriments de 
negociació de les condicions laborals de les 
organitzacions sindicals del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-01050/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30084 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius el Departament d’Interior no dona 
resposta als escrits de les organitzacions sindicals del 
Cos de Mossos d’Esquadra ni ha convocat reunions de 
negociació sobre condicions laborals del Cos durant un 
any?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals el De-
partament d’Interior no ha convocat el Con-
sell de la Policia quatre mesos després de 
les eleccions sindicals
Tram. 311-01051/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30085 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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– Per quins motius el Departament d’Interior no ha con-
vocat el Consell de la Policia malgrat han passat ja més 
de quatre mesos des de que es van celebrar les eleccions 
sindicals en el Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la manera d’entendre les re-
lacions laborals del conseller d’Interior se-
gons l’opinió d’una organització sindical del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01052/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30086 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Govern que una organització sindical 
del Cos de Mossos d’Esquadra consideri que el Conse-
ller d’Interior «té alguna mancança en la seva concepció 
de les relacions laborals en un sistema democràtic»?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’amortització de la plaça de 
metge de Paüls (Baix Ebre)
Tram. 311-01053/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30233 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la Comissió de Salut, 24.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Salut

Laia Ortiz Castellví, diputada, 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 aquestes diputades i al seu Grup Par-
lamentari: 

A finals del mes de setembre, dins de la política de «re-
tallades sanitàries» a les Terres de l’Ebre es va fer públic 
que s’amortitzaven dues places de metge a dos pobles 
petits: Prat de Comte (d’uns 200 habitants) i Paüls (600 
habitants), davant les protestes de l’Ajuntament de Prat 
de Comte al cap d’una setmana tornava a tenir metge no 
així el de Paüls amb més habitants i una població enve-
llida.

– Per què s’amortitza la plaça de metge de Paüls?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011

Laia Ortiz Castellví Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris per a co-
brir la plaça de metge amortitzada de Prat 
de Comte (Terra Alta) i no la de Paüls (Baix 
Ebre)
Tram. 311-01054/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30234 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la Comissió de Salut, 24.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Salut

Laia Ortiz Castellví, diputada, 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.
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Interessa saber a aquestes diputades i al seu Grup Par-
lamentari: 

A finals del mes de setembre, dins de la política de «re-
tallades sanitàries» a les Terres de l’Ebre es va fer públic 
que s’amortitzaven dues places de metge a dos pobles 
petits: Prat de Comte (d’uns 200 habitants) i Paüls (600 
habitants), davant les protestes de l’Ajuntament de Prat 
de Comte al cap d’una setmana tornava a tenir metge no 
així el de Paüls amb més habitants i una població enve-
llida.

– Amb quins criteris es cobreix la plaça amortitzada de 
Prat de Compte i no així la de Paüls, població amb més 
habitants?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011

Laia Ortiz Castellví Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris pels quals el ser-
vei que ofereix el Punt d’Atenció Continua-
da de Xerta (Baix Ebre) ha quedat reduït als 
caps de setmana i festius
Tram. 311-01055/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30235 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la Comissió de Salut, 24.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Salut

Laia Ortiz Castellví, diputada, 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 aquestes diputades i al seu Grup Par-
lamentari: 

A finals del mes de setembre, dins de la política de «re-
tallades sanitàries» a les Terres de l’Ebre es va fer públic 
que s’amortitzaven dues places de metge a dos pobles 
petits: Prat de Comte (d’uns 200 habitants) i Paüls (600 
habitants), davant les protestes de l’Ajuntament de Prat 
de Comte al cap d’una setmana tornava a tenir metge no 
així el de Paüls amb més habitants i una població enve-
llida.

– Amb quins criteris el PAC de Xerta (Punt d’Atenció 
Continuada) que donava servei a Paüls i altres pobles de 
la sub-zona rural ha quedat reduït a divendres nit, dis-
sabtes, diumenges i festius les 24 h i la resta de dies les 
urgències, han d’anar al CAP del Temple, a Tortosa, que 
està a més de 35 minuts de Paüls?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011

Laia Ortiz Castellví Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris per a eliminar el 
servei diürn d’ambulàncies a les poblacions 
que depenen del Punt d’Atenció Continuada 
de Xerta (Baix Ebre)
Tram. 311-01056/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30236 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la Comissió de Salut, 24.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Salut

Laia Ortiz Castellví, diputada, 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 aquestes diputades i al seu Grup Par-
lamentari: 

A finals del mes de setembre, dins de la política de «re-
tallades sanitàries» a les Terres de l’Ebre es va fer públic 
que s’amortitzaven dues places de metge a dos pobles 
petits: Prat de Comte (d’uns 200 habitants) i Paüls (600 
habitants), davant les protestes de l’Ajuntament de Prat 
de Comte al cap d’una setmana tornava a tenir metge no 
així el de Paüls amb més habitants i una població enve-
llida.

– Amb quins criteris es va eliminar el servei diürn d’am-
bulàncies els 7 dies a la setmana del que gaudien els ha-
bitants de Paüls i els altres pobles depenents del PAC de 
Xerta: Benifallet, Xerta, Aldover, Alfara de Carles i els 
Reguers, restant només els serveis nocturns?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011

Laia Ortiz Castellví Hortènsia Grau Juan
Diputada 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’incompliment del Decret 
258/2007, de normes organitzatives de l’Ins-
titut Català de la Salut, amb relació a la isò-
crona entre els centres de salut i els punts 
d’atenció continuada
Tram. 311-01057/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30237 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la Comissió de Salut, 24.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Salut

Laia Ortiz Castellví, diputada, 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 aquestes diputades i al seu Grup Par-
lamentari: 

A finals del mes de setembre, dins de la política de «re-
tallades sanitàries» a les Terres de l’Ebre es va fer públic 
que s’amortitzaven dues places de metge a dos pobles 
petits: Prat de Comte (d’uns 200 habitants) i Paüls (600 
habitants), davant les protestes de l’Ajuntament de Prat 
de Comte al cap d’una setmana tornava a tenir metge no 
així el de Paüls amb més habitants i una població enve-
llida.

– Com justifica el Govern l’incompliment del Decret 
258/2007 del Departament de Salut i la Ley General de 
Sanidad de 1986 que especifica que la isòcrona entre els 
centres de salut i la seva àrea d’influència i el PAC no ha 
de ser superior a 30 minuts amb els mitjans de transport 
habituals?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011

Laia Ortiz Castellví Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la decisió de suprimir llocs 
de treball a l’Administració de justícia
Tram. 311-01073/09

Anunci
Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 31540 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 24.11.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Carmen de Rivera Pla, portavoz adjunta del Subgrupo 
Parlamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo esta-

blecido en los artículos 141 y 142 del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente pregunta para que sea res-
pondida oralmente por la consellera de Justícia en Co-
misión.

Interesa saber a esta diputada y a su Subgrupo Parlamen-
tario:

– ¿Por qué el Govern ha tomado la decisión de eliminar 
más puestos de trabajo en la administración de justicia 
en un sentido opuesto a lo que señalan las estadísticas 
del Consejo General del Poder Judicial, que muestran un 
incremento de los procedimientos civil, laboral y violen-
cia doméstica, que es en donde se han suprimido estas 
plazas?

Palau del Parlament, 24 de noviembre de 2011

Carmen de Rivera Pla
Portavoz adjunta SP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’impacte de les retallades 
en les oficines judicials
Tram. 311-01074/09

Anunci
Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 31541 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 24.11.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Carmen de Rivera Pla, portavoz adjunta del Subgrupo 
Parlamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 141 y 142 del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente pregunta para que sea res-
pondida oralmente por la consellera de Justícia en Co-
misión.

Interesa saber a esta diputada y a su Subgrupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es su valoración e impacto de los nuevos recor-
tes comunicados a las oficinas judiciales?

Palau del Parlament, 24 de noviembre de 2011

Carmen de Rivera Pla
Portavoz adjunta SP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pagament dels honoraris 
endarrerits del torn d’ofici
Tram. 311-01075/09

Anunci
Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 31753 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 24.11.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Carmen de Rivera Pla, portavoz adjunta del Subgrupo 
Parlamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 141 y 142 del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente pregunta para que sea res-
pondida oralmente por la consellera de Justícia en Co-
misión.

Interesa saber a esta diputada y a su Subgrupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es la situación y la previsión de los pagos atrasa-
dos del Turno de Oficio, tanto de los honorarios pendien-
tes como por la gestión de la Justicia Gratuita?

Palau del Parlament, 24 de noviembre de 2011

Carmen de Rivera Pla
Portavoz adjunta SP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’augment de robatoris amb 
violència o intimidació a la via pública a Bar-
celona el 2011
Tram. 311-01085/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32386 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Després de les repetides declaracions del Conseller 
d’Interior donant prioritat a l’actuació del Departament 
a la ciutat de Barcelona, per millorar la seguretat ciuta-
dana, com valora el Govern el fet que l’any 2011 hagin 
augmentat un 16’75 per cent en relació a l’any 2010, els 

robatoris amb violència o intimidació a la via pública a 
la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’augment de robatoris amb 
estrebada a Barcelona el 2011
Tram. 311-01086/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32387 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Després de les repetides declaracions del Conseller 
d’Interior donant prioritat a l’actuació del Departament 
a la ciutat de Barcelona per millorar la seguretat ciuta-
dana, com valora el Govern el fet que l’any 2011 hagin 
augmentat un 29’82 per cent en relació a l’any 2010, els 
delictes basats en estirades o estrebades, a la ciutat de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la modificació de les funci-
ons de la Guàrdia Urbana de Barcelona
Tram. 311-01087/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32388 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
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ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– De quina informació disposa el Departament d’Interior 
i quina valoració fa sobre les intencions de l’Ajuntament 
de Barcelona de modificar les funcions que exerceix la 
Guardia Urbana?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’adopció del model de 
seguretat de Nova York per l’Ajuntament de 
Barcelona
Tram. 311-01088/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32389 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– De quina informació disposa el Departament d’Interi-
or i quina valoració fa de les intencions de l’Ajuntament 
de Barcelona d’adoptar un model de seguretat basat en 
l’experiència de Nova York?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la participació del Departa-
ment d’Interior en el disseny del nou model 
d’actuació de la Guàrdia Urbana de Barce-
lona
Tram. 311-01089/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32390 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin paper està jugant el Departament d’Interior, que 
disposa de la competència de coordinació de les polici-
es locals, en el disseny del nou model d’actuació de la 
Guardia Urbana de Barcelona que està portant a terme 
l’Ajuntament de Barcelona?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els projectes sobre el Cen-
tre d’Història Contemporània de Catalunya
Tram. 311-01090/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32395 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin és el projecte de present i de futur del Govern en 
relació al Centre d’Història Contemporània de Catalu-
nya?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de nomenament 
del director o directora del Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya
Tram. 311-01091/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32396 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per quins motius el Govern no nomena Director del 
Centre d’Història Contemporània de Catalunya i quan 
preveu fer-ho?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recuperació de la com-
petència sobre recerca i assessorament en 
matèria d’història del Centre d’Història Con-
temporània de Catalunya
Tram. 311-01092/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32397 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-

nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines mesures preveu adoptar el Govern per aconse-
guir retornar al Centre d’Història Contemporània de Ca-
talunya a l’eix de la recerca i assessorament en matèria 
d’història del país?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’absorció del Centre d’His-
tòria Contemporània de Catalunya per un al-
tre ens
Tram. 311-01093/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32398 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 30.11.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com valora el Govern el comunicat de diversos mem-
bres del Centre d’Història Contemporània de Catalunya 
en el que expressen el seu temor de que «el Centre sigui 
absorbit per algun altre ens i que quedi en la marginali-
tat»?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’augment dels morts en 
accidents de trànsit a les Terres de l’Ebre 
fins al 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14775/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30088 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quins són els motius, segons el Departament d’Inte-
rior, de l’augment de víctimes mortals en accidents de 
trànsit a les comarques de les Terres de l’Ebre fins el dia 
6 de novembre?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’augment dels morts en 
accidents de trànsit a la Catalunya Central 
fins al 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14776/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30089 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quins són els motius, segons el Departament d’Inte-
rior, de l’augment de víctimes mortals en accidents de 
transit a les comarques centrals de Catalunya fins el 6 de 
novembre?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats del pla de xoc del Ser-
vei Català de Trànsit per a reduir els morts 
en accidents de trànsit a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-14777/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30090 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quins han estat els resultats del pla de xoc impulsat pel 
Servei Català de Trànsit a les comarques de les Terres 
de l’Ebre per reduir l’increment de víctimes mortals en 
accidents de trànsit?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les mesures del Servei Català de 
Trànsit per a reduir els morts en accidents 
de trànsit a la Catalunya Central
Tram. 314-14778/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30091 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quines mesures ha adoptat el Servei Català de Trànsit 
per reduir l’increment de víctimes mortals en accidents 
de trànsit a les comarques centrals?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els morts en accidents de moto el 
2010
Tram. 314-14779/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30092 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina valoració fa el Govern del nombre de víctimes 
mortals en accidents de moto a Catalunya durant l’any 
2010?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe del Reial Automòbil Club de 
Catalunya que desaconsella que les motos 
puguin circular pel carril bus-taxi
Tram. 314-14780/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30093 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina valoració fa el Govern de l’informe del RACC 
que desaconsella la proposta de l’Ajuntament de Barcelo-
na de que les motos puguin circular pel carril bus-taxi, 
ja que aplicar aquesta mesura, present en el programa 
electoral de CiU, implicaria un «risc d’augment signi-
ficatiu del nombre d’accidents de motos així com de la 
seva gravetat»?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les imputacions que demana el lletrat 
que representa les famílies dels bombers 
morts a l’incendi d’Horta de Sant Joan (Ter-
ra Alta) per a un membre del Cos de Bom-
bers de la Generalitat i per als presumptes 
autors d’aquest incendi
Tram. 314-14781/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30094 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina valoració fa el Departament d’Interior de que el 
lletrat Pau Simarro que representa famílies dels bombers 
morts, en el judici per l’incendi d’Horta de Sant Joan, 
no demani la imputació dels dos presumptes incendiaris 
pel delicte d’homicidi imprudent i en canvi demani la 
imputació del comandament dels bombers Carles Font 
per aquest delicte?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions del lletrat que repre-
senta les famílies dels bombers morts a l’in-
cendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) amb 
relació a la imputació dels presumptes au-
tors d’aquest incendi
Tram. 314-14782/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30095 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 

següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina valoració fa el Departament d’Interior de les de-
claracions de l’advocat Pau Simarro de que la imputació 
dels presumptes autors de l’incendi d’Horta de Sant Joan 
pel delicte de homicidi imprudent «podria diluir la res-
ponsabilitat del senyor Carles Font»?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’equiparació de les actuacions dels 
presumptes autors de l’incendi d’Horta de 
Sant Joan (Terra Alta) i d’un comandament 
del Cos de Bombers de la Generalitat
Tram. 314-14783/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30096 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Considera el Departament d’Interior equiparables les 
actuacions en l’incendi d’Horta de Sant Joan dels pre-
sumptes autors de l’incendi i del comandament dels 
bombers, Carles Font?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA



7 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 198

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la petició d’imputar un comandament 
del Cos de Bombers de la Generalitat per un 
presumpte delicte d’homicidi imprudent en 
l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Tram. 314-14784/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30097 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Considera el Departament d’Interior que la petició 
d’imputació per un presumpte delicte d’homicidi impru-
dent del comandament dels bombers, Carles Font, efec-
tuada per l’advocat Pau Simarro, és justa per al Cos de 
Bombers de la Generalitat?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manifestació de bombers a Barce-
lona del 18 de novembre de 2011 en contra 
de les retallades
Tram. 314-14785/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30098 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Com valora el Govern la manifestació de Bombers que 
va tenir lloc a Barcelona el dia 18 de novembre contra 

les retallades en quest Cos aplicades pel Departament 
d’Interior?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afirmació de la Unió General de Tre-
balladors que les retallades porten el Cos  
de Bombers de la Generalitat a la situació del  
1998
Tram. 314-14786/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30099 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Com valora el govern l’afirmació del sindicat UGT 
en el Cos de Bombers que les retallades acordades pel 
Departament d’Interior porten al Cos «a la situació de 
1998»?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aturada dels procediments de selec-
ció i dels concursos per a proveir llocs de 
treball al Cos de Bombers de la Generalitat
Tram. 314-14787/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30100 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-



7 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 198

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 85

ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Per quins motius ha aturat el Departament d’Interior 
tots els procediments selectius i concursos per proveir 
llocs de treball en el cos de Bombers i quines conseqüèn-
cies es preveu que comporti aquesta reducció de perso-
nal?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius i la base legal per a aturar 
la convocatòria de bombers de 1a del Cos 
de Bombers de la Generalitat derivats del 
pressupost del 2009
Tram. 314-14788/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30101 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Per quins motius i amb quina base legal ha aturat el 
Departament d’Interior la convocatòria de bombers de 
1a derivats dels Pressupostos de 2009?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les conseqüències per al Cos de 
Bombers de la Generalitat de l’aturada d’in-
corporacions i de renovacions de la flota 
terrestre i de la baixa de vehicles
Tram. 314-14789/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30102 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quines conseqüències tindrà pel servei del Cos de 
Bombers el fet que el Departament d’Interior hagi donat 
de baixa més de vint vehicles i hagi aturat noves incor-
poracions i renovacions de la flota terrestre?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reduccions en els serveis de ges-
tió, neteja i manteniment d’establiments, 
equips i vehicles del Cos de Bombers de la 
Generalitat
Tram. 314-14790/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30103 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina ha estat la reducció decidida pel Departament 
d’Interior en la gestió, neteja i manteniment d’establi-
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ments, equips i vehicles del cos de Bombers i quines 
conseqüències tindran aquestes retallades en el servei?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’abús que segons la Unió General de 
Treballadors fa el Departament d’Interior de 
la disponibilitat dels bombers voluntaris
Tram. 314-14791/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30104 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Com valora el Govern la denúncia del sindicat UGT de 
que el Departament d’Interior esta abusant de la disponi-
bilitat altruista del Cos de Bombers Voluntaris?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afirmació de la Unió General de Tre-
balladors que els bombers se senten tra-
ïts per l’incompliment de les promeses de 
Convergència i Unió amb relació a l’incendi 
d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Tram. 314-14792/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30105 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-

ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Com valora el Govern que el sindicat UGT consideri 
que «el bombers es senten traïts per totes aquelles pro-
meses fetes pel grup de CIU davant la Comissió parla-
mentaria del 2010 sobre l’incendi d’Horta de Sant Joan» 
i afirmi que «la seva actitud va obeir més a criteris parti-
distes que a la necessitat de defensar la seguretat del Cos 
de Bombers i la població de Catalunya»?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de les recomanacions 
acordades per la Comissió d’Investigació so-
bre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan  
i ratificades pel Ple del Parlament
Tram. 314-14793/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30106 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és segons el Govern l’estat de compliment de les 
recomanacions acordades pel Ple del Parlament com a 
resultat dels treballs de la Comissió d’investigació de 
l’incendi d’Horta de Sant Joan, especificant la situació de 
cada recomanació de forma individualitzada, concretat 
en uns casos, la data en que es va complir i, en els altres 
casos, els motius pels que no s’ha aplicat?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la denúncia presentada pel Col·lectiu 
Autònom de Treballadors Mossos d’Esqua-
dra al Síndic de Greuges amb relació a la 
manca de resposta del conseller d’Interior 
als requeriments sindicals
Tram. 314-14794/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30107 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Com valora el Govern la denuncia presentada, en data 
17 de novembre, davant el Síndic de Greuges pel Col-
lectiu Autònom de Treballadors Mossos d’Esquadra, en 
relació a l’actuació del Conseller d’Interior, per no donar 
resposta a escrits sindicals i no fer cap reunió de negoci-
ació durant un any?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manca de resposta del Departa-
ment d’Interior als requeriments de nego-
ciació de les condicions laborals de les or-
ganitzacions sindicals del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-14795/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30108 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Per quins motius el Departament d’Interior no dona 
resposta als escrits de les organitzacions sindicals del 
Cos de Mossos d’Esquadra ni ha convocat reunions de 
negociació sobre condicions laborals del Cos durant un 
any?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals el Departament 
d’Interior no ha convocat el Consell de la 
Policia quatre mesos després de les elecci-
ons sindicals
Tram. 314-14796/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30109 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Per quins motius el Departament d’Interior no ha con-
vocat el Consell de la Policia malgrat han passat ja més 
de quatre mesos des de que es van celebrar les eleccions 
sindicals en el Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera d’entendre les relacions la-
borals del conseller d’Interior segons l’opi-
nió d’una organització sindical del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14797/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30110 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Com valora el Govern que una organització sindical 
del Cos de Mossos d’Esquadra consideri que el Conse-
ller d’Interior «té alguna mancança en la seva concepció 
de les relacions laborals en un sistema democràtic»?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el carril per a vehicles d’alta ocupació 
de la C-58
Tram. 314-14798/09

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30226 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

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 les pregun-
tes següents per tal que li siguin contestades amb respos-
ta escrita.

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

1. Quin és el cost previst de l’obra de construcció del car-
ril VAO de la C-58?

2. Quina és la longitud –per cada sentit de circulació– i 
quins els accessos i les connexions del carril VAO de la 
C–58?

3. Quina va ser la data d’inici de les obres i la prevista 
d’acabament del carril VAO de la C-58?

4. Quin és el pla d’explotació del carril VAO de la C-58, 
un cop estigui l’obra lliurada, segons la franja horària 
del dia?

5. Quines són les previsions dels autobusos i autocars 
que utilitzaran diàriament el carril VAO de la C-58?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’amortització de la plaça de metge de 
Paüls (Baix Ebre)
Tram. 314-14799/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30228 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

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 finals del mes de setembre, dins de la política de «re-
tallades sanitàries» a les Terres de l’Ebre es va fer pú-
blic que s’amortitzaven dues places de metge a dos po-
bles petits: Prat de Comte (d’uns 200 habitants) i Paüls  
(600 habitants), davant les protestes de l’Ajuntament de 
Prat de Comte al cap d’una setmana tornava a tenir met-
ge no així el de Paüls amb més habitants i una població 
envellida.

– Perquè s’amortitza la plaça del metge de Paüls?

Palau del Parlament, 22 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 els criteris per a cobrir la plaça de 
metge amortitzada de Prat de Comte (Terra 
Alta) i no la de Paüls (Baix Ebre)
Tram. 314-14800/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30229 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

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 finals del mes de setembre, dins de la política de «re-
tallades sanitàries» a les Terres de l’Ebre es va fer pú-
blic que s’amortitzaven dues places de metge a dos po-
bles petits: Prat de Comte (d’uns 200 habitants) i Paüls  
(600 habitants), davant les protestes de l’Ajuntament de 
Prat de Comte al cap d’una setmana tornava a tenir met-
ge no així el de Paüls amb més habitants i una població 
envellida.

– Amb quins criteris es cobreix la plaça amortitzada de 
Prat de Compte i no així la de Paüls, població amb més 
habitants?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris pels quals el servei que 
ofereix el Punt d’Atenció Continuada de Xer-
ta (Baix Ebre) ha quedat reduït als caps de 
setmana i festius
Tram. 314-14801/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30230 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

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 finals del mes de setembre, dins de la política de «re-
tallades sanitàries» a les Terres de l’Ebre es va fer pú-
blic que s’amortitzaven dues places de metge a dos po-
bles petits: Prat de Comte (d’uns 200 habitants) i Paüls  
(600 ha bitants), davant les protestes de l’Ajuntament de 
Prat de Comte al cap d’una setmana tornava a tenir met-
ge no així el de Paüls amb més habitants i una població 
envellida.

– Amb quins criteris el PAC de Xerta (Punt d’Atenció 
Continuada) que donava servei a Paüls i altres pobles de 
la sub-zona rural ha queda reduït a divendres nit, dis-
sabtes, diumenges i festius les 24 h i la resta de dies les 
urgències, han d’anar al CAP del Temple, a Tortosa que 
està a més de 35 minuts de Paüls?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a eliminar el servei di-
ürn d’ambulàncies a les poblacions que de-
penen del Punt d’Atenció Continuada de 
Xerta (Baix Ebre)
Tram. 314-14802/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30231 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

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 finals del mes de setembre, dins de la política de «re-
tallades sanitàries» a les Terres de l’Ebre es va fer pú-
blic que s’amortitzaven dues places de metge a dos po-
bles petits: Prat de Comte (d’uns 200 habitants) i Paüls  
(600 habitants), davant les protestes de l’Ajuntament de 
Prat de Comte al cap d’una setmana tornava a tenir met-
ge no així el de Paüls amb més habitants i una població 
envellida.

– Amb quins criteris es va eliminar el servei diürn d’am-
bulàncies els 7 dies a la setmana del que gaudien els ha-
bitants de Paüls i els altres pobles depenents del PAC de 



7 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 198

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 90

Xerta: Benifallet, Xerta, Aldover, Alfara de Carles i els 
Reguers restant només els serveis nocturns?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’incompliment del Decret 258/2007, 
de normes organitzatives de l’Institut Cata-
là de la Salut, amb relació a la isòcrona en-
tre els centres de salut i els punts d’atenció 
continuada
Tram. 314-14803/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 30232 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

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 finals del mes de setembre, dins de la política de «re-
tallades sanitàries» a les Terres de l’Ebre es va fer pú-
blic que s’amortitzaven dues places de metge a dos po-
bles petits: Prat de Comte (d’uns 200 habitants) i Paüls  
(600 habitants), davant les protestes de l’Ajuntament de 
Prat de Comte al cap d’una setmana tornava a tenir met-
ge no així el de Paüls amb més habitants i una població 
envellida.

Com justifica el Govern l’incompliment del Decret 
258/2007 del Departament de Salut i la Ley General de 
Sanidad de 1986 que especifica que la isòcrona entre els 
centres de salut i la seva àrea d’influència i el PAC no ha 
de ser superior a 30 minuts amb els mitjans de transport 
habituals.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a evitar l’excés  
de velocitat i la conducció agressiva a l’au-
tovia A-2
Tram. 314-14804/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 30253 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions ha dut a terme el Govern per evitar 
la velocitat per sobre dels límits de velocitat i la conduc-
ció agressiva dels conductors de furgonetes de transport 
de missatgeria en l’A2, especialment en horari de tarda 
i nocturn?

– Quines mesures té previst adoptar davant aquesta si-
tuació?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a evitar els robato-
ris a les deixalleries municipals
Tram. 314-14805/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 30254 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Ha detectat el Govern ha detectat un increment dels 
robatoris en deixalleries municipals?

– Quines actuacions ha dut a terme i té previst dur a ter-
me per evitar aquestes il·lícits penals envers tant a les 
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persones que sostreuen aquesta mercaderia com les per-
sones que l’adquireixen?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reinici de les obres del nou casal 
d’avis d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-14806/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 30255 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– S’han aturat les obres de construcció del nou Casal 
d’Avis d’Igualada (Anoia) que impulsava el Govern?

– Quines són les raons de l’aturada de les obres del nou 
Casal d’Avis d’Igualada?

– Té previst que es tornin a reiniciar l’execució de l’obra? 
Quina és la data prevista per tal que entri en funciona-
ment l’equipament?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions incloses en els pressu-
postos del 2012 amb relació a la connexió 
de la Ronda Sud, a Vilanova del Camí (Ano-
ia), amb l’autovia A-2 i la carretera C-15
Tram. 314-14807/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 30256 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-

xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Té previst el Govern incloure en els Pressupostos de 
l’any 2012 l’enllaç en l’anomenada Ronda Sud (Conca 
d’Òdena; Anoia) des del terme municipal de Vilanova 
del Camí, direcció Barcelona, permetent així la conne-
xió amb l’A2 i la C-15? En el seu cas, quines actuacions 
concretes es preveu incloure?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el retard de les eleccions sindicals per 
a formar el Consell de la Policia - Mossos  
d’Esquadra
Tram. 314-14808/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 30257 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– En quina data es va celebrar les Eleccions sindicals del 
Cos dels Mossos d’Esquadra?

– S’ha constituït el nou Consell de la Policia-Mossos 
d’Esquadra, fruit de les darreres eleccions sindicals? 
En el seu cas, quan es preveu que es reuneixi l’esmentat 
Consell?

– Quines raons justifiquen que s’hagi tardat tant entre la 
celebració de les eleccions i la celebració de la primera 
reunió del Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la renovació dels contractes de lísing 
i rènting dels vehicles dels Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 314-14809/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 30258 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quina és la relació de contractes vigents de lísing i 
rènting dels vehicles adscrits al Cos dels Mossos d’Es-
quadra indicant data formalització, objecte del contracte 
(nombre i tipus de vehicles), import, data de finalització 
del contracte i si preveu pròrrogues?

– Quants d’aquests contractes no s’han renovat o subs-
tituït per altres amb el mateix objecte indicant data for-
malització, objecte del contracte (nombre i tipus de vehi-
cles), import, data de finalització del contracte i si preveu 
pròrrogues en el 2010 i en el 2011, desglossat per anys? 
Quines raons ho justifiquen? Com es supleix aquesta 
manca de vehicles?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses de manteniment dels 
vehicles dels Mossos d’Esquadra el 2010 i 
el 2011
Tram. 314-14810/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 30259 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin és l’import de la despesa de manteniment dirigi-
da als vehicles adscrits al Cos dels Mossos d’Esquadra 
en el 2010?

– Quin és l’import de la despesa de manteniment dirigi-
da als vehicles adscrits al Cos dels Mossos d’Esquadra 
en el primer semestre de 2010 i de 2011?

– Quin és l’import de la despesa prevista de manteni-
ment dirigida als vehicles adscrits al Cos dels Mossos 
d’Esquadra en el 2011?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la renovació dels contractes de lísing 
i rènting dels vehicles dels Bombers de la 
Generalitat
Tram. 314-14811/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 30260 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quina és la relació de contractes vigents de lísing i rèn-
ting dels vehicles adscrits al Cos de Bombers indicant 
data formalització, objecte del contracte (nombre i tipus 
de vehicles), import, data de finalització del contracte i si 
preveu pròrrogues?

– Quants d’aquests contractes no s’han renovat o subs-
tituït per altres amb el mateix objecte indicant data for-
malització, objecte del contracte (nombre i tipus de vehi-
cles), import, data de finalització del contracte i si preveu 
pròrrogues en el 2010 i en el 2011, desglossat per anys? 
Quines raons ho justifiquen? Com es supleix aquesta 
manca de vehicles?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses de manteniment dels 
vehicles dels Bombers de la Generalitat el 
2010 i el 2011
Tram. 314-14812/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 30261 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin és l’import de la despesa de manteniment dirigi-
da als vehicles adscrits al Cos de Bombers en el 2010?

– Quin és l’import de la despesa de manteniment dirigi-
da als vehicles adscrits al Cos dels Mossos d’Esquadra 
en el primer semestre de 2010 i de 2011?

– Quin és l’import de la despesa prevista de manteni-
ment dirigida als vehicles adscrits al Cos dels Mossos 
d’Esquadra en el 2011?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents i de vehicles de 
l’àrea bàsica policial de Badalona
Tram. 314-14813/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 30262 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin era el nombre d’agents de l’Àrea Bàsica Policial 
de Badalona a 1 de gener de 2007, 1 de gener de 2008, 
1 de gener de 2009, 1 de gener de 20010, 1 de gener de 

2011 i 1 de novembre de 2011, indicant sobre el total els 
destinats a trànsit?

– En la campanya d’estiu de 2011, es van destinar algun 
nou agent? Quants agents s’han destinat de la darrera 
promoció del Cos de Mossos d’Esquadra?

– Quin era el nombre de vehicles destinats a l’Àrea Bàsica 
Policial de Badalona a 1 de gener de 2007, 1 de gener de 
2008, 1 de gener de 2009, 1 de gener de 20010, 1 de gener  
de 2011 i 1 de novembre de 2011, indicant tipus de ve-
hicles?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els horaris, les destinacions i l’absen-
tisme laboral dels mossos d’esquadra
Tram. 314-14814/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 30263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin és el règim d’horaris dels agents del cos de Mos-
sos d’Esquadra, indicant els diferents tipus d’horaris i el 
règim laboral que porten associat?

– Quin és el règim de destí dels agents del cos de Mossos 
d’Esquadra, especificant en el seu cas les diferències que 
es produeixen a les àrees metropolitanes i a la ciutat de 
Barcelona?

– Quin és l’absentisme laboral del cos de Mossos d’Es-
quadra, desglossat per règim d’horari i per règim de  
destí?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el retard en el pagament de les pres-
tacions per dependència a l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14815/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 30555 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

– Quin és el temps de retard actual, en el pagament de 
les prestacions per dependència a les persones empadro-
nades a l’Hospitalet de Llobregat, que ja tenen el dret 
concedit per percebre-les?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pagaments efectius de les presta-
cions per dependència a l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-14816/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 30556 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

– Quins són els percentatges de la percepció del paga-
ment de les prestacions a la dependència, segons les 
persones que tenen concedida aquesta ajuda que estan 
empadronades a l’Hospitalet de Llobregat, dels darrers 
4 semestres?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que encara no 
han rebut la prestació per dependència a 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-14817/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 30557 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

– Quin és el nombre de persones, amb el dret a la pres-
tació per dependència ja concedit, empadronades a la 
ciutat de L’Hospitalet de llobregat, que actualment estan 
pendents de percebre les ajudes a la dependència?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els paràmetres de l’acord assolit amb 
Ryanair perquè operi a l’aeroport de Reus
Tram. 314-14818/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 30564 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins són els paràmetres d’ús i econòmics sota els 
quals s’ha arribat a un acord amb Ryanair per operar a 
l’aeroport de Reus?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els paràmetres de l’acord assolit amb 
Ryanair perquè operi a l’aeroport de Girona
Tram. 314-14819/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 30565 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins són els paràmetres d’ús i econòmics sota els 
quals s’ha arribat a un acord amb Ryanair per operar a 
l’aeroport de Girona?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aeroport Pirineus - la Seu d’Urgell
Tram. 314-14820/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 30566 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quines són les previsions del Govern respecte al futur 
de l’aeroport de Pirineus-La Seu?

2. Quines inversions es preveuen realitzar en el mateix?

3. Quines perspectives d’operacions fa servir la Gene-
ralitat?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el futur de l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 314-14821/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 30567 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quines són les previsions del Govern en relació al fu-
tur de l’aeroport de Lleida-Alguaire?

2. Quines inversions es preveuen en l’aeroport?

3. Quines són les previsions pel que fa a operativa de 
vols tant de passatgers com de càrrega?

4. En quina situació es troben les negociacions per la 
instal·lació d’una escola de pilots i serveis d’helicòpters a 
l’Aeroport d’Alguaire?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva participació a Spanair
Tram. 314-14822/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 30568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quines són les previsions del Govern en relació a la 
participació de la Generalitat a l’empresa Spanair a tra-
vés de diferents empreses i crèdits?
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2. Com afecta a les inversions realitzades per la Genera-
litat a Spanair les diferents operacions de reducció de ca-
pital per eixugar pèrdues que ha realitzat la companyia?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis d’emergències mèdiques 
activats per via terrestre i per helicòpter del 
gener a l’octubre del 2010 i del 2011
Tram. 314-14823/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 30592 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Josep M. Sabaté  
Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El nombre, les causes, els llocs d’activació i els llocs 
de procedència de l’activació dels Serveis d’emergències 
medicalitzades, avançades via terrestre i helicòpter cor-
responents a cada un dels mesos de gener a octubre de 
2010 i de gener a octubre de 2011. (Concretant mes per 
mes).

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2011 

Marina Geli i Fàbrega Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits dels hospitals de 
la xarxa hospitalària d’utilització pública en 
data de l’1 de gener, de l’1 de setembre, de 
l’1 d’octubre i de l’1 de desembre del 2010 i 
del 2011
Tram. 314-14824/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 30593 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Josep M. Sabaté  
Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de llits convencionals i de crítics de 
cada Hospital de la xarxa sanitària pública a 1 de gener, 
a 1 de setembre, a 1 d’octubre i a 1 de desembre dels anys 
2010 i 2011?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2011 

Marina Geli i Fàbrega Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients atesos i inter-
vinguts d’hemorràgia cerebral a cada hospi-
tal de la xarxa hospitalària d’utilització pú-
blica del gener a l’octubre del 2010 i del 2011
Tram. 314-14825/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 30594 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Josep M. Sabaté  
Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de pacients atesos i intervinguts 
d’hemorràgia cerebral a cada un dels Hospitals habilitats 
de la xarxa pública corresponents a cada un dels mesos 
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de gener a octubre de 2010 i de gener a octubre de 2011? 
(concretant mes per mes).

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2011 

Marina Geli i Fàbrega Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la memòria del codi Ictus i del codi 
IAM des de l’inici fins a l’octubre del 2011
Tram. 314-14826/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 30595 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Josep M. Sabaté  
Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– La Memòria del Codi Ictus i del Codi Infart des del seu 
inici fins octubre de 2011 (concretant mes per mes).

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2011 

Marina Geli i Fàbrega Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hemodinàmiques fetes a 
cada hospital de la xarxa hospitalària d’uti-
lització pública del gener a l’octubre de ca-
da any del 2003 ençà
Tram. 314-14827/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 30596 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Josep M. Sabaté  
Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’hemodinàmies (concretant tera-
pèutiques i diagnòstiques) fetes en cada Hospital de la 
xarxa pública corresponents a cada un dels mesos de ge-
ner a octubre, dels anys 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 i 2011? (concretant mes per mes).

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2011 

Marina Geli i Fàbrega Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions quirúrgi-
ques fetes a cada hospital de la xarxa hos-
pitalària d’utilització pública del gener a 
l’octubre del 2010 i del 2011
Tram. 314-14828/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 30597 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Josep M. Sabaté  
Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’intervencions quirúrgiques fetes 
a cada Hospital de la xarxa pública, especificant les ur-
gents, les programades, les de Cirurgia menor ambula-
tòria, les de cirurgia major ambulatòria i les de cirurgia 
major amb ingrés, corresponents a cada un dels mesos 
de gener a octubre de 2010 i de gener a octubre de 2011? 
(concretant mes per mes).

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2011 

Marina Geli i Fàbrega Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC



7 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 198

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pisos de protecció ofi-
cial del barri del Gornal, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14829/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 30719 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits de 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total (2008 unitats), estan a la província de Barce-
lona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants pisos de protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat al barri del Gornal de la ciutat de L’Hospi-
talet de Llobregat?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial buits del barri del Gornal, de l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14830/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 30720 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits de 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 

del total (2008 unitats), estan a la província de Barce-
lona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el nombre d’habitatges buits de protecció ofi-
cial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya i/o l’Incasòl, que hi ha actualment al barri del Gor-
nal de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial del barri del Gornal, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès), adjudicats el 2011
Tram. 314-14831/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 30721 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits de 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total (2008 unitats), estan a la província de Barce-
lona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants habitatges de protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats al barri del Gornal de la ciutat de l’Hospita-
let de Llobregat, han estat adjudicats durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones registrades 
que esperen que els sigui adjudicat un habi-
tatge de protecció oficial al barri del Gornal, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14832/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 30722 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits de 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total (2008 unitats), estan a la província de Barce-
lona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
de protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents al 
barri del Gornal de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el preu del lloguer mensual dels pi-
sos de protecció oficial de caràcter social a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14833/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 30723 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que va 
presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar els 

3.264 pisos buits de protecció oficial que té actualment la 
Generalitat de Catalunya, està previst reajustar els preus 
dels que ja estan en règim de lloguer i la reconversió del 
règim de compra-venda a lloguer amb opció de compra.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer de protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de l’Hospita-
let de Llobregat?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el preu del lloguer mensual dels pisos 
de protecció oficial
Tram. 314-14834/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 30724 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que va 
presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar els 
3.264 pisos buits de protecció oficial que té actualment la 
Generalitat de Catalunya, està previst reajustar els preus 
dels que ja estan en règim de lloguer i la reconversió del 
règim de compra-venda a lloguer amb opció de compra.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el preu que s’ha de pagar actualment pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial en règim de compravenda que passa-
ran a ésser de lloguer a l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-14835/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 30725 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a anul·lar els actes ofi-
cials del Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les Dones a la Cata-
lunya Central
Tram. 314-14836/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 31534 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els motius que han fet anul·lar els actes ofici-
als del Dia Internacional per a l’eliminació de la violèn-
cia envers les dones de la Catalunya central?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a anul·lar els actes ofi-
cials del Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les Dones a l’Alt Piri-
neu
Tram. 314-14837/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 31535 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els motius que han fet anul·lar els actes ofici-
als del Dia Internacional per a l’eliminació de la violèn-
cia envers les dones de l’Alt Pirineu?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la integració d’alumnes immigrats en 
el Centre Cultural i Esportiu Xaloc, de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14838/09

Formulació
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 31542 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
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i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Vist que el curs 2011-2012 es va ampliar el concert al 
centre educatiu privat Centre Cultural Xaloc de la ciutat 
de l’Hospitalet de Llobregat, instarà el Govern a aquest 
centre a col·laborar amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat en compartir esforços d’integració dels fills de 
la població immigrada, tal com ja fan altres centres pri-
vats en concert de la ciutat de l’Hospitalet?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011 

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del concert educa-
tiu en el Centre Cultural i Esportiu Xaloc, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14839/09

Formulació
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 31543 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Està previst mantenir el concert, ja ampliat en el curs 
2011-2012, del centre educatiu privat Centre Cultural 
Xaloc de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat de cara al 
curs 2012-2013?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011 

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències de la disminució 
de la recaptació a causa de la deslocalitza-
ció fiscal
Tram. 314-14840/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 31545 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines són les estimacions econòmiques de la dismi-
nució de recaptació fruit de la deslocalització fiscal de 
patrimonis a altres territoris per aprofitar la diferent fis-
calitat que va motivar al Govern a impulsar l’aprovació 
de la Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011 

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del personal de les oficines 
dels expresidents de la Generalitat
Tram. 314-14841/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 31755 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea contestada 
mediante respuesta escrita.

Interesa a este diputado, y a su subgrupo parlamentario, 
conocer:

– ¿Cuál es el coste de los recursos asignados a las ofici-
nas de los ex presidentes de la Generalitat en concepto 
de plantilla de personal desde que entró en vigor la ley 
del estatuto de los ex-presidentes de la Generalitat?

Palau del Parlament, 24 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del lloguer de les oficines dels 
expresidents de la Generalitat
Tram. 314-14842/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 31756 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea contestada 
mediante respuesta escrita.

Interesa a este diputado, y a su subgrupo parlamentario, 
conocer:

– ¿Cuál es el coste de los recursos asignados a las ofici-
nas de los ex presidentes de la Generalitat en concepto 
de alquiler de los inmuebles destinados a ubicar dichas 
oficinas desde que entró en vigor la ley del estatuto de 
los ex presidentes de la Generalitat?

Palau del Parlament, 24 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del parc mòbil dels expresi-
dents de la Generalitat
Tram. 314-14843/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 31757 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea contestada 
mediante respuesta escrita.

Interesa a este diputado, y a su subgrupo parlamentario, 
conocer:

– ¿Cuál es el coste de los recursos asignados a los ex pre-
sidentes de la Generalitat en concepto de automóviles o 
parque móvil desde que entró en vigor la ley del estatuto 
de los ex presidentes de la Generalitat?

Palau del Parlament, 24 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del personal de seguretat dels 
expresidents de la Generalitat
Tram. 314-14844/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 31758 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea contestada 
mediante respuesta escrita.

Interesa a este diputado, y a su subgrupo parlamentario, 
conocer:

– ¿Cuál es el coste de los recursos asignados a los ex-
presidentes de la Generalitat en concepto de personal de 
seguridad desde que entró en vigor la ley del estatuto de 
los ex presidentes de la Generalitat?

Palau del Parlament, 24 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del subministrament de mate-
rial per al funcionament de les oficines dels 
expresidents de la Generalitat
Tram. 314-14845/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 31759 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea contestada 
mediante respuesta escrita.

Interesa a este diputado, y a su subgrupo parlamentario, 
conocer:

– ¿Cuál es el coste de los recursos asignados a las ofici-
nas de los ex-presidentes de la Generalitat en concepto 
de suministro de material destinado al funcionamiento 
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de dichas oficinas desde que entró en vigor la ley del es-
tatuto de los ex presidentes de la Generalitat?

Palau del Parlament, 24 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les despeses protocol·làries 
i de representació dels expresidents de la 
Generalitat
Tram. 314-14846/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 31760 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea contestada 
mediante respuesta escrita.

Interesa a este diputado, y a su subgrupo parlamentario, 
conocer:

– ¿Cuál es el coste de los recursos asignados a los ex-
presidentes de la Generalitat en concepto de gastos pro-
tocolarios y representativos desde que entró en vigor la 
ley del estatuto de los ex presidentes de la Generalitat?

Palau del Parlament, 24 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les assignacions mensuals 
als expresidents de la Generalitat
Tram. 314-14847/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 31761 i 32321 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: El text que es reprodueix a continuació incor-
pora la rectificació presentada (reg. 32321).

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea contestada 
mediante respuesta escrita.

Interesa a este diputado, y a su subgrupo parlamentario, 
conocer:

– ¿Cuál es el coste de los recursos destinados a los ex 
presidentes de la Generalitat en concepto de las asigna-
ciones mensuales a las que se refiere la ley del estatuto 
de los ex-presidentes de la Generalitat desde que entró en 
vigor dicha ley?

Palau del Parlament, 24 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les pensions vitalícies dels 
expresidents de la Generalitat
Tram. 314-14848/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 31762 i 32320 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 29.11.2011

N. de la R.: El text que es reprodueix a continuació incor-
pora la rectificació presentada (reg. 32320).

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea contestada 
mediante respuesta escrita.

Interesa a este diputado, y a su subgrupo parlamentario, 
conocer:

– ¿Cuál es el coste de los recursos destinados a los ex 
presidentes de la Generalitat en concepto de las pensio-
nes vitalicias a las que se refiere la ley del estatuto de los 
ex-presidentes de la Generalitat desde que entró en vigor 
dicha ley?

Palau del Parlament, 24 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 15 
de novembre de 2011
Tram. 314-14849/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 31969 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Va assistir el Secretari General de la Presidència a la 
reunió del Consell Executiu de 15 de novembre de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– qui va autoritzar la seva assistència?

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 22 
de novembre de 2011
Tram. 314-14850/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 31970 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Va assistir el Secretari General de la Presidència a la 
reunió del Consell Executiu de 22 de novembre de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– qui va autoritzar la seva assistència?

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2011 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació 
per a evitar l’assetjament homòfob a les es-
coles
Tram. 314-14851/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32202 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presen-
ten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita. 

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari:

– El Departament d’Ensenyament està treballant en l’ela-
boració d’un protocol d’actuació per evitar el bulling ho-
mòfob a les escoles?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les intervencions públiques en cas-
tellà del president de la Generalitat durant 
l’estada al Vaticà del 24 de novembre de 
2011
Tram. 314-14852/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32284 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per quina raó el president de la Generalitat de Catalu-
nya durant l’estada al Vaticà el 24 de novembre ha realit-
zat les seves intervencions públiques en llengua castella-
na, llengua no oficial al Vaticà?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011 

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del viatge de l’esposa del pre-
sident de la Generalitat al Vaticà el 24 de no-
vembre de 2011
Tram. 314-14853/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32285 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin ha estat el cost per la Generalitat del viatge al 
Vaticà del 24 de novembre corresponent a la muller del 
president de la Generalitat?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011 

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament dels viatges oficials de 
l’esposa del president de la Generalitat
Tram. 314-14854/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32286 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el criteri per a que la muller del president de 
la Generalitat l’acompanyi als viatges oficials? Qui assu-
meix el cost del seu viatge?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011 

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pròrroga de les concessions dels 
serveis públics interurbans d’autobusos
Tram. 314-14855/09

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32299 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta les pre-
guntes següents, per tal que li siguin contestades amb 
resposta escrita.

La normativa comunitària obliga des de 2007 a què els 
serveis públics interurbans d’autobús se sotmetin al cri-
teri de concurs, pel que fa a la seva provisió, cada deu 
anys amb una possible pròrroga de cinc. L’any 2003, una 
de les darreres decisions del govern d’aquella època va 
ser la de prorrogar les concessions de serveis interurbans 
d’autobusos per 25 anys, exigint als operadors, a canvi, 
un pla de millores.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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1. En relació als concessionaris dels serveis públics in-
terurbans d’autobusos que l’any 2003 es van acollir a la 
possibilitat de prorrogar la seva concessió per 25 anys, 
condicionat a la presentació del corresponent pla de mi-
llores, quins són els operadors que no van presentar el 
pla de millora?

2. En relació als concessionaris dels serveis públics in-
terurbans d’autobusos, en el període 2004-2011 s’ha 
produït alguna pròrroga de servei per a aquest tipus de 
servei interurbà?

3. Cas de resposta positiva a l’anterior pregunta, quins 
són els concessionaris de serveis públics interurbans 
d’autobusos que s’han demanat pròrroga de servei inte-
rurbà en el període 2004-2011?

4. En el període 2004-2011 s’ha produït algun expedient 
de retirada de concessió de transport públic interurbà per 
carretera, per raó de l’incompliment del pla de millora 
que s’havia de presentar com a condició per la pròrroga 
de la concessió?

5. Quantes noves concessions en serveis de transport pú-
blic interurbà s’han concedit en el període 2004-2011?

6. Quines han estat les dates de concessió, durada de la 
concessió i nom de l’operador de totes les noves conces-
sions en serveis de transport públic interurbà que s’han 
concedit en el període 2004-2011?

7. Quina és la quantia anual pagada en el període 2004-
2011 als operadors de transport públic interurbà, des del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
i actualment de Territori i Sostenibilitat o des de les 
ATMs, en concepte de subvencions a l’explotació?

8. Quina és la relació detallada dels operadors de trans-
port públic interurbà que han rebut subvencions a l’ex-
plotació des del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques i actualment de Territori i Sostenibili-
tat, amb detall per operadors i per anys?

9. Quina és la previsió del govern pel que fa a al compli-
ment de la normativa comunitària pel que fa a la provisió 
de serveis d’autobús interurbà?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió de les estacions d’autobusos 
interurbans dependents de la Generalitat
Tram. 314-14856/09

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32302 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta les pre-
guntes següents, per tal que li siguin contestades amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quin és el model de gestió de cadascuna de les estaci-
ons d’autobusos interurbans dependents de la Generali-
tat de Catalunya?

2. Qui és el programa d’actuació del Govern per millorar 
la situació d’aquestes estacions? Es demana un sumari de 
l’actuació prevista per a cada estació.

3. Quin és el cost de la gestió de la xarxa d’estacions 
d’autobusos de Catalunya? Es demanen les dades pel 
darrer any disponible.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió de l’estació d’autobusos de 
Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-14857/09

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32303 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta les pre-
guntes següents, per tal que li siguin contestades amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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1. Quina és l’entitat que gestiona a l’actualitat l’estació 
d’autobusos de Sabadell?

2. Quan costa anualment la gestió d’aquesta estació?

3. Per què no hi ha informació centralitzada a les anda-
nes sobre l’hora de sortida i la destinació de cada auto-
bús, o al menys la previsió de sortida segons l’horari?

4. Per què el plafó lluminós d’anuncis de sortides no ha 
funcionat mai?

5. Quin és el pla de millora de gestió de l’estació que 
proposa el Govern per tal que els usuaris tinguin una in-
formació clara, a les andanes, de les sortides que fan els 
diferents operadors i les seves destinacions?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el cost dels pro-
grames i continguts audiovisuals que la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
contracta amb la productora El Terrat
Tram. 316-00001/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 31747 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente pregunta para que sea contestada mediante 
respuesta escrita.

Interesa a este diputado, y a su subgrupo parlamentario, 
conocer:

– ¿Cuánto cuestan los programas y/o contenidos audio-
visuales que la CCMA contrata con la productora El Ter-
rat?

Palau del Parlament, 8 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el cost dels 
programes i continguts audiovisuals que la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als contracta amb la productora Minoria Ab-
soluta
Tram. 316-00002/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 31748 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente pregunta para que sea contestada mediante 
respuesta escrita.

Interesa a este diputado, y a su subgrupo parlamentario, 
conocer:

– ¿Cuánto cuestan los programas y/o contenidos audiovi-
suales que la CCMA contrata con la productora Minoria 
Absoluta?

Palau del Parlament, 8 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el cost dels pro-
grames i continguts audiovisuals que la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
contracta amb la productora Dagoll Dagom
Tram. 316-00003/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 31749 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente pregunta para que sea contestada mediante 
respuesta escrita.

Interesa a este diputado, y a su subgrupo parlamentario, 
conocer:
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– ¿Cuánto cuestan los programas y/o contenidos audio-
visuales que la CCMA contrata con la productora Dagoll 
Dagom?

Palau del Parlament, 8 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el cost dels 
programes i continguts audiovisuals que la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als contracta amb la productora Grupo Me-
diaPro
Tram. 316-00004/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 31750 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente pregunta para que sea contestada mediante 
respuesta escrita.

Interesa a este diputado, y a su subgrupo parlamentario, 
conocer:

– ¿Cuánto cuestan los programas y/o contenidos audio-
visuales que la CCMA contrata con la productora Grupo 
MediaPro?

Palau del Parlament, 8 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el cost dels pro-
grames i continguts audiovisuals que la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
contracta amb la productora Triacom Audio  
visual
Tram. 316-00005/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 31751 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 29.11.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 173 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente pregunta para que sea contestada mediante 
respuesta escrita.

Interesa a este diputado, y a su subgrupo parlamentario, 
conocer:

– ¿Cuánto cuestan los programas y/o contenidos audiovi-
suales que la CCMA contrata con la productora Triacom 
Audiovisual?

Palau del Parlament, 8 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s
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	Tram. 310-00127/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política industrial
	Tram. 310-00128/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planificació del sistema de salut
	Tram. 310-00129/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies d’actuació del Pla de salut de Catalunya 2011-2015
	Tram. 310-00130/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’autorització per a instal·lar una duana a l’aeroport de Lleida-Alguaire
	Tram. 310-00131/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions per a solucionar la multireincidència delictiva
	Tram. 310-00132/09
	Substanciació


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia del Govern després de les eleccions generals
	Tram. 317-00080/09
	Substanciació


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la valoració i el balanç que fa el Govern del primer any de mandat
	Tram. 317-00081/09
	Substanciació


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre si Catalunya es pot permetre la posposició de les negociacions per al concert econòmic
	Tram. 317-00082/09
	Substanciació


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la convocatòria d’un debat monogràfic sobre l’estat del benestar
	Tram. 317-00083/09
	Substanciació


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’incompliment de l’acord interprofessional signat amb els sindicats i la patronal
	Tram. 317-00084/09
	Substanciació


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els objectius dels ajustaments i les mesures d’austeritat presentats pel Govern els darrers dies
	Tram. 317-00085/09
	Substanciació





	1.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de promocions i d’habitatges de protecció oficial en règim general per als quals s’ha demanat la qualificació provisional de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09053/09
	Resposta del Govern
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de promocions i d’habitatges de protecció oficial en règim especial per als quals s’ha demanat la qualificació provisional de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09054/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de promocions i d’habitatges de protecció oficial en règim general per als quals s’ha demanat la qualificació definitiva de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09055/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de promocions i d’habitatges de protecció oficial en règim especial per als quals s’ha demanat la qualificació definitiva de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09056/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds que s’ha demanat per a qualificar de protecció oficial habitatges de règim lliure i destinar-los a la venda, el lloguer o altres formes de cessió de l’1 de gener al 31 d’agost de 20
	Tram. 314-09057/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’habitatges que s’ha demanat de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09058/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts per a la millora de la qualitat i de la sostenibilitat de l’edificació que s’ha demanat de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09059/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’habitatges atorgats de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09060/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a la millora de la qualitat i de la sostenibilitat de l’edificació atorgats de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09061/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions atorgades per a l’establiment i el manteniment d’oficines d’habitatge en col·laboració amb les administracions locals entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09062/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis o acords de col·laboració per a la creació de noves oficines d’habitatge que s’han signat amb les administracions locals de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09063/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis o acords de col·laboració amb les administracions locals per al manteniment d’oficines d’habitatge que s’han rescindit de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09064/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis o acords de col·laboració amb entitats socials i fundacions per a la xarxa de mediació social que s’han signat de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09065/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis o acords de col·laboració amb les administracions locals per al manteniment d’oficines d’habitatge que s’han rescindit de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09066/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de nous ajuts al pagament de lloguer que s’han concedit o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09067/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels nous ajuts al pagament de lloguer que s’han concedit o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09068/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de nous ajuts al pagament de quotes hipotecàries que s’han concedit o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09069/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels nous ajuts al pagament de quotes hipotecàries que s’han concedit o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09070/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts al pagament de lloguer d’expedients reconeguts en exercicis anteriors que s’han concedit de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09071/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’”avalloguers” que s’han concedit o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09072/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges per a afectats urbanístics que s’han declarat o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09073/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes de transmissió i cessió d’ús d’habitatges amb protecció oficial que s’han visat de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09074/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escriptures de declaració d’obra nova d’habitatges amb protecció oficial que s’han visat de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09075/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de subvencions per a l’accés a l’habitatge amb protecció oficial de règim especial que s’han concedit o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09076/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts directes per a l’entrada en la compra d’habitatges amb protecció oficial que s’han concedit o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09077/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts directes per a l’entrada en la compra d’habitatges amb protecció oficial que s’han concedit o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09078/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts directes per a la promoció d’habitatges d’arrendament i de lloguer amb opció de compra amb protecció oficial que s’han concedit o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09079/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de subvencions per a la qualificació energètica dels habitatges amb protecció oficial que s’han concedit o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09080/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de préstecs convinguts per a la compra d’habitatges amb protecció oficial que s’han concedit o reconegut de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09081/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de titularitat pública adscrits a l’Agència Catalana de l’Habitatge que estan desocupats el 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09082/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de procediments de desnonament d’habitatges de titularitat pública adscrits a l’Agència Catalana de l’Habitatge que s’han iniciat de l’1 de gener al 
31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09083/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afirmació que els manifestants impedien l’atenció als pacients dels centres d’atenció primària
	Tram. 314-09086/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges que s’han incorporat en lloguer a les borses d’intermediació de l’1 de gener al 31 d’agost de 2011
	Tram. 314-09091/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a convocar els programes d’ajuts al pagament de lloguer corresponents a l’exercici del 2011
	Tram. 314-09092/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a convocar els programes d’ajuts per a la rehabilitació corresponents a l’exercici del 2011
	Tram. 314-09093/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reformes previstes per a introduir en les convocatòries d’ajuts per al pagament de lloguer
	Tram. 314-09094/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de les reformes previstes en les convocatòries dels ajuts per al pagament de lloguer en els antics receptors
	Tram. 314-09095/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits exigibles als sol·licitants d’ajuts per al pagament de lloguer
	Tram. 314-09096/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rehabilitació de l’església vella de Vilanova de la Barca (Segrià)
	Tram. 314-09101/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels tràmits administratius pendents i l’inici de les obres de construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix Llobregat)
	Tram. 314-09114/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que pren l’Agència Catalana del Consum en detectar incidències a l’aplicatiu web per a formular reclamacions
	Tram. 314-09115/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com l’Agència Catalana del Consum informa els usuaris de les incidències a l’aplicatiu web per a formular reclamacions
	Tram. 314-09116/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de l’Agència Catalana del Consum per a detectar les incidències en el funcionament de l’aplicatiu web per a formular reclamacions
	Tram. 314-09117/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà en què es detecten les incidències en el funcionament de l’aplicatiu web per a formular reclamacions de l’Agència Catalana del Consum
	Tram. 314-09118/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’incidències en el funcionament de l’aplicatiu web per a formular reclamacions de l’Agència Catalana del Consum que s’han detectat el 2011
	Tram. 314-09119/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús i el funcionament de l’aplicatiu web per a formular reclamacions de l’Agència Catalana del Consum
	Tram. 314-09120/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als ajuntaments i als consells comarcals amb relació a les retallades de serveis al Bages
	Tram. 314-09130/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la negociació entre la direcció de Yamaha i el seu comitè d’empresa
	Tram. 314-09134/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negociació de l’expedient de reestructuració de Yamaha
	Tram. 314-09135/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abandonament de l’equip legal de Baker&McKenzie de la negociació de l’expedient de reestructuració de Yamaha
	Tram. 314-09136/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada de la consultora Alta Partners a la negociació de l’expedient de reestructuració de Yamaha
	Tram. 314-09137/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’alumnes per professor a l’educació infantil als centres públics d’educació els cursos 2010-2011 i 2011-2012
	Tram. 314-09138/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’alumnes per professor a l’educació infantil als centres concertats i privats d’educació els cursos 2010-2011 i 2011-2012
	Tram. 314-09139/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’alumnes per professor a l’educació primària als centres públics d’educació els cursos 2010-2011 i 2011-2012
	Tram. 314-09140/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’alumnes per professor a l’educació primària als centres concertats i privats d’educació els cursos 2010-2011 i 2011-2012
	Tram. 314-09141/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’alumnes per professor a l’educació secundària obligatòria als centres públics d’educació els cursos 2010-2011 i 2011-2012
	Tram. 314-09142/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’alumnes per professor a l’educació secundària obligatòria als centres concertats i privats d’educació els cursos 2010-2011 i 2011-2012
	Tram. 314-09143/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el percentatge d’alumnes estrangers escolaritzats en els centres d’educació mantinguts amb fons públics el curs 2011-2012
	Tram. 314-09144/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mòduls prefabricats que destinaran a aulari el curs 2011-2012
	Tram. 314-09145/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’alumnes per aula a l’educació infantil als centres públics d’educació els cursos 2010-2011 i 2011-2012
	Tram. 314-09146/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’alumnes per aula a l’educació primària als centres públics d’educació els cursos 2010-2011 i 2011-2012
	Tram. 314-09147/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’alumnes per aula a l’educació secundària obligatòria als centres públics d’educació els cursos 2010-2011 i 2011-2012
	Tram. 314-09148/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament del transport escolar i les beques de menjador als consells comarcals el curs 2011-2012
	Tram. 314-09149/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professors interins i substituts que s’han quedat sense plaça en primera instància per un error informàtic
	Tram. 314-09150/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal de suport del Cos de Mossos d’Esquadra que treballa en llocs no adscrits a la Direcció General de la Policia
	Tram. 314-09151/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intensitat mitjana diària de la carretera C-37 el 2009, el 2010 i el 2011
	Tram. 314-09152/09
	Rectificació del text presentat, relativa a la resposta presentada (BOPC 189)


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles pesants de més de 7.500 kg que ha circulat per la carretera C-37 des de l’abril del 2009
	Tram. 314-09153/09
	Rectificació del text presentat, relativa a la resposta presentada (BOPC 189)


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies fetes pels Mossos d’Esquadra pel pas de vehicles no autoritzats per la carretera C-37 des de l’abril del 2009
	Tram. 314-09154/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions fermes que ha dictat la Direcció General de Transports i Mobilitat pel pas de vehicles pesants no autoritzats per la carretera C-37 el 2009, el 2010 i el 2011
	Tram. 314-09155/09
	Rectificació del text presentat, relativa a la resposta presentada (BOPC 189)


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de controls de pas de vehicles pesants que s’han fet a la carretera C-37 el 2009, el 2010 i el 2011
	Tram. 314-09156/09
	Rectificació del text presentat, relativa a la resposta presentada (BOPC 189)


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’autoritzacions de circulació de vehicles pesants que ha expedit la Direcció General de Transports i Mobilitat el 2009, el 2010 i el 2011
	Tram. 314-09157/09
	Rectificació del text presentat, relativa a la resposta presentada (BOPC 189)


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de la Casa Burés, de Barcelona
	Tram. 314-09159/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de reorganització de les operacions antidisturbis dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-09160/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les càmeres per als cascos dels mossos d’esquadra
	Tram. 314-09161/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les càmeres per als cascos dels mossos d’esquadra que adquirirà el Departament d’Interior
	Tram. 314-09162/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del manteniment de les càmeres dels cascos dels mossos d’esquadra
	Tram. 314-09163/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització de gasos lacrimògens per a dissoldre manifestacions
	Tram. 314-09164/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició de canons d’aigua com a material antidisturbis
	Tram. 314-09165/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels vehicles que emmagatzemen i llancen aigua
	Tram. 314-09166/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’adquisició de vehicles que llancen aigua
	Tram. 314-09167/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les proves per a comprovar els efectes de fer servir gasos lacrimògens i de canons d’aigua com a material antidisturbis
	Tram. 314-09168/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’Informe del Síndic de Greuges relatiu als incidents de la plaça de Catalunya de Barcelona el 27 de maig de 2011 i del Parlament de Catalunya el 15 de juny de 2011
	Tram. 314-09169/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suggeriment del Síndic de Greuges relatiu a la creació de grups de mediadors dins el Cos dels Mossos d’Esquadra com a recurs alternatiu a l’ús de la força
	Tram. 314-09170/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a combatre la fabricació i la comercialització il·legal de pa
	Tram. 314-09171/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inspecció i el control pel Departament d’Empresa i Ocupació com a resposta a les reivindicacions del gremi de flequers
	Tram. 314-09172/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la taula sectorial sobre el pa
	Tram. 314-09173/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos detectats pel que fa a incompliments i males pràctiques en la fabricació i la comercialització de pa
	Tram. 314-09174/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la crema de banderes i d’una fotografia del rei durant la manifestació de l’11 de setembre de 2011
	Tram. 314-09175/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’accident del magatzem nuclear de Marcoule, a França, del 12 de setembre de 2011
	Tram. 314-09183/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació a l’accident del magatzem nuclear de Marcoule, a França, el 12 de setembre de 2011
	Tram. 314-09184/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació de la situació de prealerta del Pla territorial de protecció civil de Catalunya
	Tram. 314-09185/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a activar la prealerta del Pla territorial de protecció civil de Catalunya per l’accident del magatzem nuclear de Marcoule, a França
	Tram. 314-09186/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les informacions rebudes de l’Autoritat de Seguretat Nuclear de França sobre l’accident al magatzem nuclear de Marcoule
	Tram. 314-09187/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coincidència que l’empresa que gestiona el magatzem nuclear de Marcoule, a França, sigui la mateixa que gestiona els residus nuclears de la central nuclear Vandellós I
	Tram. 314-09188/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els advertiments de Greenpeace amb relació a l’accident del 12 de setembre de 2011 al magatzem nuclear de Marcoule, a França
	Tram. 314-09189/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les circumstàncies de perillositat per a la ciutadania d’un accident al magatzem nuclear de Marcoule, a França
	Tram. 314-09190/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mesuraments de radioactivitat registrats del 12 de setembre de 2011 ençà
	Tram. 314-09191/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat del conseller d’Interior arran de l’accident al magatzem nuclear de Marcoule, a França, el 12 de setembre de 2011
	Tram. 314-09192/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les informacions a la ciutadania relatives a l’accident al magatzem nuclear de Marcoule, a França
	Tram. 314-09193/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retallades en l’àmbit de la salut i la previsió de mecanismes alternatius en cas d’una epidèmia de grip
	Tram. 314-09195/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana mensual de persones ateses al servei nocturn d’urgències del CAP Doctor Robert, de Badalona (Barcelonès), en els períodes del gener al maig i del juny al setembre del 2011
	Tram. 314-09201/09 a 314-09207/09, 314-09210/09 a 314-09222/09, 314-09224/09, 314-09225/09, 314-09228/09 a 314-09235/09, 314-09237/09, 314-09238/09, 314-09243/09 a 314-09254/09, 314-09257/09 a 314-09268/09, 314-09271/09, 314-09272/09, 314-09275/09 a 314-0
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels resultats a Catalunya de la liquidació del sistema de finançament de les comunitats autònomes
	Tram. 314-11383/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi quantitativa dels resultats per a Catalunya de la liquidació del sistema de finançament del 2009
	Tram. 314-11384/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades fetes públiques pel Grup Parlamentari Socialista relatives als beneficis de l’aplicació del model de finançament en l’exercici 2009
	Tram. 314-11385/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rellevància de l’anàlisi dels resultats del primer any d’aplicació del model de finançament autonòmic vigent
	Tram. 314-11386/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats obtinguts en el primer any d’aplicació del model de finançament autonòmic vigent
	Tram. 314-11387/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta alternativa de pacte fiscal amb relació als resultats del primer any d’aplicació del model de finançament autonòmic vigent
	Tram. 314-11388/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no convocar el Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord
	Tram. 314-11399/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 al CAP Terrassa Nord
	Tram. 314-11474/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 al CAP Rambla de Terrassa
	Tram. 314-11475/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 al CAP Anglès
	Tram. 314-11489/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 al CAP Breda
	Tram. 314-11492/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 al CAP Hostalric
	Tram. 314-11493/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 al CAP Alcover
	Tram. 314-11502/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 al CAP Riudoms
	Tram. 314-11505/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 al CAP Vandellòs
	Tram. 314-11506/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 al CAP La Selva del Camp
	Tram. 314-11507/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites nocturnes del gener i del febrer del 2011 al CAP L’Arboç
	Tram. 314-11508/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi econòmic pel tancament en horari nocturn dels centres d’assistència primària de la Selva interior
	Tram. 314-11515/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi econòmic pel tancament en horari nocturn del CAP Camprodon
	Tram. 314-11516/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei de taxi i guia per als metges de proximitat d’Arbúcies en els serveis mèdics nocturns per la Selva interior des del tancament dels centres d’atenció primària de la zona en horari nocturn
	Tram. 314-11517/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del lloguer o de la compra del local d’Arbúcies (Selva) on es fan les visites mèdiques de guàrdia nocturna
	Tram. 314-11518/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’estada en un hotel d’Arbúcies (Selva) del taxista o la taxista que acompanya el metge o metgessa de guàrdia nocturna des del tancament del centre d’atenció primària en horari nocturn
	Tram. 314-11519/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’hotel on els metges fan el servei de guàrdia nocturna des del tancament del CAP Camprodon en horari nocturn
	Tram. 314-11520/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incidència de la pandèmia de grip amb relació al tancament del servei d’urgències del CAP L’Arboç
	Tram. 314-11540/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incidència de la pandèmia de grip amb relació al tancament del servei d’urgències del CAP Sant Salvador, de Tarragona
	Tram. 314-11541/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opció triada per l’Agència Catalana de l’Aigua per a connectar el col·lector de la Cellera de Ter amb la depuradora d’aigües d’Anglès (Selva)
	Tram. 314-11548/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament del CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-12134/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres públics de la província de Girona on fan tractaments gratuïts de fecundació «in vitro»
	Tram. 314-12135/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres públics de la província de Tarragona on fan tractaments gratuïts de fecundació «in vitro»
	Tram. 314-12136/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres públics de la província de Lleida on fan tractaments gratuïts de fecundació «in vitro»
	Tram. 314-12137/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres públics de la província de Barcelona on fan tractaments gratuïts de fecundació «in vitro»
	Tram. 314-12138/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de visites per urgències fetes al CAP Móra la Nova els caps de setmana del gener al setembre del 2011
	Tram. 314-12153/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat dels serveis que es presten al CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14346/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consens del tancament del CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), amb l’Ajuntament i els usuaris d’aquest municipi
	Tram. 314-14347/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del tancament del CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14348/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament del servei de consultes externes de l’Hospital Universitari de Bellvitge pel tancament del CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14349/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual del manteniment del CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14350/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció o el tancament d’algun servei sanitari a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) el 2012
	Tram. 314-14351/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions fetes des de l’Hospital de Sabadell del gener al setembre del 2011
	Tram. 314-14352/09
	Resposta del Govern





	1.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’estat de la fusió per absorció de les empreses interactives de la Corporació per part de Televisió de Catalunya
	Tram. 312-00039/09
	Substanciació

	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències per a Televisió de Catalunya del fet que IB3 emeti pel·lícules en llengua castellana
	Tram. 312-00040/09
	Substanciació


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la incorporació a Catalunya Ràdio del Twitter en aranès
	Tram. 312-00041/09
	Substanciació


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els portals de la Corporació a l’octubre del 2011
	Tram. 312-00042/09
	Substanciació


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les propostes de modificació de les lleis relatives als mitjans audiovisuals
	Tram. 312-00043/09
	Substanciació


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió pressupostària de la Corporació per al 2012
	Tram. 312-00044/09
	Substanciació


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procediment d’adjudicació de les auditories de comptes de la Corporació
	Tram. 312-00046/09
	Substanciació


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el resultat de la subhasta d’immobles de la Corporació
	Tram. 312-00047/09
	Substanciació


	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la no-retransmissió del debat entre els candidats a la presidència del Govern de l’Estat
	Tram. 313-00006/09
	Substanciació


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la relació cost-benefici del manteniment del sistema públic audiovisual i sobre les orientacions estratègiques
	Tram. 322-00022/09
	Substanciació


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les perspectives per al 2012 del manteniment de l’oferta de programació de les empreses de la Corporació i la lluita pel l
	Tram. 322-00023/09
	Substanciació


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa de la campanya electoral per a les eleccions generals del 2011
	Tram. 322-00024/09
	Substanciació


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els objectius i les iniciatives de la defensora de l’audiència per a augmentar la relació i la interacció entre els mitjan
	Tram. 322-00025/09
	Substanciació


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les propostes de modificació de les lleis relatives als mitjans audiovisuals
	Tram. 322-00026/09
	Substanciació


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els suggeriments d’eliminar canals de televisió pertanyents a la Corporació
	Tram. 322-00027/09
	Substanciació


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la compatibilitat dels principis d’imparcialitat, neutralitat i respecte al pluralisme amb les referències a la construcci
	Tram. 322-00028/09
	Substanciació


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa del corfbol a Televisió de Catalunya
	Tram. 323-00022/09
	Substanciació


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i les activitats previstes per al vintè aniversari de .La Marató.
	Tram. 323-00023/09
	Substanciació


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el nivell d’audiència de les coproduccions de la temporada 2010-2011 i les previstes per a la temporada 2011-2012
	Tram. 323-00024/09
	Substanciació


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els comentaris fets en el programa .Esport club. sobre la roda de premsa de l’entrenador del Futbol Club Barcelona a Praga
	Tram. 323-00025/09
	Substanciació


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la situació actual de Televisió de Catalunya
	Tram. 323-00026/09
	Substanciació


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les perspectives de futur de Televisió de Catalunya
	Tram. 323-00027/09
	Substanciació


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les propostes de modificació de les lleis relatives als mitjans audiovisuals
	Tram. 323-00028/09
	Substanciació






	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’activitat industrial
	Tram. 310-00124/09
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels menors en risc d’exclusió social
	Tram. 310-00125/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política per a eradicar la violència masclista
	Tram. 310-00126/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 310-00127/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política industrial
	Tram. 310-00128/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planificació del sistema de salut
	Tram. 310-00129/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies d’actuació del Pla de salut de Catalunya 2011-2015
	Tram. 310-00130/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’autorització per a instal·lar una duana a l’aeroport de Lleida-Alguaire
	Tram. 310-00131/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions per a solucionar la multireincidència delictiva
	Tram. 310-00132/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00080/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00081/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00082/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00083/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00084/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00085/09
	Anunci



	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les crítiques de la relatora especial de les Nacions Unides al departament d’Interior pel que fa al programa contra la violència exercida sobre les dones, les persones grans i els menors
	Tram. 311-00995/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió de la lluita contra la violència masclista en el mateix programa que la lluita contra la violència exercida sobre les persones grans i els menors
	Tram. 311-00996/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la destitució del cap de relacions amb l’Administració de justícia dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-00997/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per al canvi de criteri amb relació a la destitució del cap de relacions amb l’Administració de justícia dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-00998/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a responsabilitzar un professional del Cos dels Mossos d’Esquadra dels fets esdevinguts a la Ciutat de la Justícia el 6 d’octubre de 2011
	Tram. 311-00999/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la protecció del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació a la responsabilitat dels fets esdevinguts a la Ciutat de la Justícia el 6 d’octubre de 2011
	Tram. 311-01000/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per al nomenament del responsable de relacions amb l’Administració de justícia dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01001/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions fetes per l’alcaldessa de Collbató (Baix Llobregat) per dotar d’un gimnàs i sala d’actes l’institut d’aquesta població
	Tram. 311-01005/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió pressupostària per a construir un gimnàs i sala d’actes a l’institut de Collbató (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01006/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data prevista per a construir una gimnàs i sala d’actes a l’institut de Collbató (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01007/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a impedir el pas als periodistes dins el perímetre de seguretat establert pel Cos de Mossos d’Esquadra a les manifestacions
	Tram. 311-01008/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compatibilitat de la prohibició de l’accés dels periodistes dins el perímetre de seguretat a les manifestacions amb el lliure exercici de la funció informativa
	Tram. 311-01009/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici de negociacions amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya perquè els periodistes puguin accedir dins el perímetre de seguretat a les manifestacions
	Tram. 311-01010/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la imputació del cap del dispositiu d’extinció de l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) en el procediment judicial al Jutjat de Gandesa
	Tram. 311-01011/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compatibilitat de les declaracions de suport a Carles Font fetes pel conseller d’Interior amb la invitació del Grup Parlamentari de Convergència i Unió a l’advocat d’una de les parts a la Comiss
	Tram. 311-01012/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació de la imputació del cap del dispositiu d’extinció de l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) amb la compareixença a la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de San
	Tram. 311-01013/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compatibilitat de les declaracions de suport a Carles Font fetes pel conseller d’Interior amb el contingut de les intervencions dels portaveus del Grup Parlamentari de Convergència i Unió a la C
	Tram. 311-01014/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració que té el conseller d’Interior de les intervencions dels portaveus del Grup Parlamentari de Convergència i Unió a la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant
	Tram. 311-01015/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les imputacions fetes a un membre del Cos de Bombers de la Generalitat i als presumptes autors de l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)
	Tram. 311-01016/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de l’augment dels morts en accidents de trànsit a les Terres de l’Ebre fins al 6 de novembre de 2011
	Tram. 311-01030/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de l’augment dels morts en accidents de trànsit a la Catalunya Central fins al 6 de novembre de 2011
	Tram. 311-01031/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els resultats del pla de xoc del Servei Català de Trànsit per a reduir els morts en accidents de trànsit a les Terres de l’Ebre
	Tram. 311-01032/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures del Servei Català de Trànsit per a reduir els morts en accidents de trànsit a la Catalunya Central
	Tram. 311-01033/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els morts en accidents de moto el 2010
	Tram. 311-01034/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’informe del Reial Automòbil Club de Catalunya que desaconsella que les motos puguin circular pel carril bus-taxi
	Tram. 311-01035/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les imputacions que demana el lletrat que representa les famílies dels bombers morts a l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) per a un membre del Cos de Bombers de la Generalitat i per als pre
	Tram. 311-01036/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les declaracions del lletrat que representa les famílies dels bombers morts a l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) amb relació a la imputació dels presumptes autors d’aquest incendi
	Tram. 311-01037/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’equiparació de les actuacions dels presumptes autors de l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) i d’un comandament del Cos de Bombers de la Generalitat
	Tram. 311-01038/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la petició d’imputar un comandament del Cos de Bombers de la Generalitat per un presumpte delicte d’homicidi imprudent en l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)
	Tram. 311-01039/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manifestació de bombers a Barcelona del 18 de novembre de 2011 en contra de les retallades
	Tram. 311-01040/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afirmació de la Unió General de Treballadors que les retallades porten el Cos de Bombers de la Generalitat a la situació del 1998
	Tram. 311-01041/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aturada dels procediments de selecció i dels concursos per a proveir llocs de treball al Cos de Bombers de la Generalitat
	Tram. 311-01042/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius i la base legal per a aturar la convocatòria de bombers de 1a del Cos de Bombers de la Generalitat derivats del pressupost del 2009
	Tram. 311-01043/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències per al Cos de Bombers de la Generalitat de l’aturada d’incorporacions i de renovacions de la flota terrestre i de la baixa de vehicles
	Tram. 311-01044/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reduccions en els serveis de gestió, neteja i manteniment d’establiments, equips i vehicles del Cos de Bombers de la Generalitat
	Tram. 311-01045/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’abús que segons la Unió General de Treballadors fa el Departament d’Interior de la disponibilitat dels bombers voluntaris
	Tram. 311-01046/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afirmació de la Unió General de Treballadors que els bombers se senten traïts per l’incompliment de les promeses de Convergència i Unió amb relació a l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)
	Tram. 311-01047/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les recomanacions acordades per la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan i ratificades pel Ple del Parlament
	Tram. 311-01048/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la denúncia presentada pel Col·lectiu Autònom de Treballadors Mossos d’Esquadra al Síndic de Greuges amb relació a la manca de resposta del conseller d’Interior als requeriments sindicals
	Tram. 311-01049/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca de resposta del Departament d’Interior als requeriments de negociació de les condicions laborals de les organitzacions sindicals del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01050/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el Departament d’Interior no ha convocat el Consell de la Policia quatre mesos després de les eleccions sindicals
	Tram. 311-01051/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera d’entendre les relacions laborals del conseller d’Interior segons l’opinió d’una organització sindical del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01052/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’amortització de la plaça de metge de Paüls (Baix Ebre)
	Tram. 311-01053/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a cobrir la plaça de metge amortitzada de Prat de Comte (Terra Alta) i no la de Paüls (Baix Ebre)
	Tram. 311-01054/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris pels quals el servei que ofereix el Punt d’Atenció Continuada de Xerta (Baix Ebre) ha quedat reduït als caps de setmana i festius
	Tram. 311-01055/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a eliminar el servei diürn d’ambulàncies a les poblacions que depenen del Punt d’Atenció Continuada de Xerta (Baix Ebre)
	Tram. 311-01056/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’incompliment del Decret 258/2007, de normes organitzatives de l’Institut Català de la Salut, amb relació a la isòcrona entre els centres de salut i els punts d’atenció continuada
	Tram. 311-01057/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la decisió de suprimir llocs de treball a l’Administració de justícia
	Tram. 311-01073/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte de les retallades en les oficines judicials
	Tram. 311-01074/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament dels honoraris endarrerits del torn d’ofici
	Tram. 311-01075/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’augment de robatoris amb violència o intimidació a la via pública a Barcelona el 2011
	Tram. 311-01085/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’augment de robatoris amb estrebada a Barcelona el 2011
	Tram. 311-01086/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació de les funcions de la Guàrdia Urbana de Barcelona
	Tram. 311-01087/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adopció del model de seguretat de Nova York per l’Ajuntament de Barcelona
	Tram. 311-01088/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació del Departament d’Interior en el disseny del nou model d’actuació de la Guàrdia Urbana de Barcelona
	Tram. 311-01089/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els projectes sobre el Centre d’Història Contemporània de Catalunya
	Tram. 311-01090/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de nomenament del director o directora del Centre d’Història Contemporània de Catalunya
	Tram. 311-01091/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recuperació de la competència sobre recerca i assessorament en matèria d’història del Centre d’Història Contemporània de Catalunya
	Tram. 311-01092/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’absorció del Centre d’Història Contemporània de Catalunya per un altre ens
	Tram. 311-01093/09
	Anunci





	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’augment dels morts en accidents de trànsit a les Terres de l’Ebre fins al 6 de novembre de 2011
	Tram. 314-14775/09
	Formulació
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’augment dels morts en accidents de trànsit a la Catalunya Central fins al 6 de novembre de 2011
	Tram. 314-14776/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats del pla de xoc del Servei Català de Trànsit per a reduir els morts en accidents de trànsit a les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-14777/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Servei Català de Trànsit per a reduir els morts en accidents de trànsit a la Catalunya Central
	Tram. 314-14778/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els morts en accidents de moto el 2010
	Tram. 314-14779/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe del Reial Automòbil Club de Catalunya que desaconsella que les motos puguin circular pel carril bus-taxi
	Tram. 314-14780/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les imputacions que demana el lletrat que representa les famílies dels bombers morts a l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) per a un membre del Cos de Bombers de la Generalitat i per als presumptes au
	Tram. 314-14781/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions del lletrat que representa les famílies dels bombers morts a l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) amb relació a la imputació dels presumptes autors d’aquest incendi
	Tram. 314-14782/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equiparació de les actuacions dels presumptes autors de l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) i d’un comandament del Cos de Bombers de la Generalitat
	Tram. 314-14783/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició d’imputar un comandament del Cos de Bombers de la Generalitat per un presumpte delicte d’homicidi imprudent en l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)
	Tram. 314-14784/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manifestació de bombers a Barcelona del 18 de novembre de 2011 en contra de les retallades
	Tram. 314-14785/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afirmació de la Unió General de Treballadors que les retallades porten el Cos de Bombers de la Generalitat a la situació del 1998
	Tram. 314-14786/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada dels procediments de selecció i dels concursos per a proveir llocs de treball al Cos de Bombers de la Generalitat
	Tram. 314-14787/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius i la base legal per a aturar la convocatòria de bombers de 1a del Cos de Bombers de la Generalitat derivats del pressupost del 2009
	Tram. 314-14788/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències per al Cos de Bombers de la Generalitat de l’aturada d’incorporacions i de renovacions de la flota terrestre i de la baixa de vehicles
	Tram. 314-14789/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reduccions en els serveis de gestió, neteja i manteniment d’establiments, equips i vehicles del Cos de Bombers de la Generalitat
	Tram. 314-14790/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abús que segons la Unió General de Treballadors fa el Departament d’Interior de la disponibilitat dels bombers voluntaris
	Tram. 314-14791/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afirmació de la Unió General de Treballadors que els bombers se senten traïts per l’incompliment de les promeses de Convergència i Unió amb relació a l’incendi d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)
	Tram. 314-14792/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les recomanacions acordades per la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan i ratificades pel Ple del Parlament
	Tram. 314-14793/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia presentada pel Col·lectiu Autònom de Treballadors Mossos d’Esquadra al Síndic de Greuges amb relació a la manca de resposta del conseller d’Interior als requeriments sindicals
	Tram. 314-14794/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de resposta del Departament d’Interior als requeriments de negociació de les condicions laborals de les organitzacions sindicals del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-14795/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Interior no ha convocat el Consell de la Policia quatre mesos després de les eleccions sindicals
	Tram. 314-14796/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera d’entendre les relacions laborals del conseller d’Interior segons l’opinió d’una organització sindical del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-14797/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el carril per a vehicles d’alta ocupació de la C-58
	Tram. 314-14798/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’amortització de la plaça de metge de Paüls (Baix Ebre)
	Tram. 314-14799/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a cobrir la plaça de metge amortitzada de Prat de Comte (Terra Alta) i no la de Paüls (Baix Ebre)
	Tram. 314-14800/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris pels quals el servei que ofereix el Punt d’Atenció Continuada de Xerta (Baix Ebre) ha quedat reduït als caps de setmana i festius
	Tram. 314-14801/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a eliminar el servei diürn d’ambulàncies a les poblacions que depenen del Punt d’Atenció Continuada de Xerta (Baix Ebre)
	Tram. 314-14802/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment del Decret 258/2007, de normes organitzatives de l’Institut Català de la Salut, amb relació a la isòcrona entre els centres de salut i els punts d’atenció continuada
	Tram. 314-14803/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar l’excés de velocitat i la conducció agressiva a l’autovia A-2
	Tram. 314-14804/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar els robatoris a les deixalleries municipals
	Tram. 314-14805/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reinici de les obres del nou casal d’avis d’Igualada (Anoia)
	Tram. 314-14806/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions incloses en els pressupostos del 2012 amb relació a la connexió de la Ronda Sud, a Vilanova del Camí (Anoia), amb l’autovia A-2 i la carretera C-15
	Tram. 314-14807/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard de les eleccions sindicals per a formar el Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-14808/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació dels contractes de lísing i rènting dels vehicles dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-14809/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses de manteniment dels vehicles dels Mossos d’Esquadra el 2010 i el 2011
	Tram. 314-14810/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació dels contractes de lísing i rènting dels vehicles dels Bombers de la Generalitat
	Tram. 314-14811/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses de manteniment dels vehicles dels Bombers de la Generalitat el 2010 i el 2011
	Tram. 314-14812/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents i de vehicles de l’àrea bàsica policial de Badalona
	Tram. 314-14813/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els horaris, les destinacions i l’absentisme laboral dels mossos d’esquadra
	Tram. 314-14814/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard en el pagament de les prestacions per dependència a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14815/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments efectius de les prestacions per dependència a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14816/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que encara no han rebut la prestació per dependència a l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-14817/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els paràmetres de l’acord assolit amb Ryanair perquè operi a l’aeroport de Reus
	Tram. 314-14818/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els paràmetres de l’acord assolit amb Ryanair perquè operi a l’aeroport de Girona
	Tram. 314-14819/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aeroport Pirineus - la Seu d’Urgell
	Tram. 314-14820/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur de l’aeroport de Lleida-Alguaire
	Tram. 314-14821/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva participació a Spanair
	Tram. 314-14822/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis d’emergències mèdiques activats per via terrestre i per helicòpter del gener a l’octubre del 2010 i del 2011
	Tram. 314-14823/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits dels hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pública en data de l’1 de gener, de l’1 de setembre, de l’1 d’octubre i de l’1 de desembre del 2010 i del 2011
	Tram. 314-14824/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos i intervinguts d’hemorràgia cerebral a cada hospital de la xarxa hospitalària d’utilització pública del gener a l’octubre del 2010 i del 2011
	Tram. 314-14825/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la memòria del codi Ictus i del codi IAM des de l’inici fins a l’octubre del 2011
	Tram. 314-14826/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hemodinàmiques fetes a cada hospital de la xarxa hospitalària d’utilització pública del gener a l’octubre de cada any del 2003 ençà
	Tram. 314-14827/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions quirúrgiques fetes a cada hospital de la xarxa hospitalària d’utilització pública del gener a l’octubre del 2010 i del 2011
	Tram. 314-14828/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos de protecció oficial del barri del Gornal, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14829/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits del barri del Gornal, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14830/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial del barri del Gornal, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), adjudicats el 2011
	Tram. 314-14831/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones registrades que esperen que els sigui adjudicat un habitatge de protecció oficial al barri del Gornal, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14832/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial de caràcter social a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14833/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial
	Tram. 314-14834/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de compravenda que passaran a ésser de lloguer a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14835/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a anul·lar els actes oficials del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones a la Catalunya Central
	Tram. 314-14836/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a anul·lar els actes oficials del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones a l’Alt Pirineu
	Tram. 314-14837/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la integració d’alumnes immigrats en el Centre Cultural i Esportiu Xaloc, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14838/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del concert educatiu en el Centre Cultural i Esportiu Xaloc, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14839/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de la disminució de la recaptació a causa de la deslocalització fiscal
	Tram. 314-14840/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del personal de les oficines dels expresidents de la Generalitat
	Tram. 314-14841/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del lloguer de les oficines dels expresidents de la Generalitat
	Tram. 314-14842/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del parc mòbil dels expresidents de la Generalitat
	Tram. 314-14843/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del personal de seguretat dels expresidents de la Generalitat
	Tram. 314-14844/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del subministrament de material per al funcionament de les oficines dels expresidents de la Generalitat
	Tram. 314-14845/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les despeses protocol·làries i de representació dels expresidents de la Generalitat
	Tram. 314-14846/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les assignacions mensuals als expresidents de la Generalitat
	Tram. 314-14847/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les pensions vitalícies dels expresidents de la Generalitat
	Tram. 314-14848/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 15 de novembre de 2011
	Tram. 314-14849/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 22 de novembre de 2011
	Tram. 314-14850/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació per a evitar l’assetjament homòfob a les escoles
	Tram. 314-14851/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les intervencions públiques en castellà del president de la Generalitat durant l’estada al Vaticà del 24 de novembre de 2011
	Tram. 314-14852/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de l’esposa del president de la Generalitat al Vaticà el 24 de novembre de 2011
	Tram. 314-14853/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament dels viatges oficials de l’esposa del president de la Generalitat
	Tram. 314-14854/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pròrroga de les concessions dels serveis públics interurbans d’autobusos
	Tram. 314-14855/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de les estacions d’autobusos interurbans dependents de la Generalitat
	Tram. 314-14856/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de l’estació d’autobusos de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 314-14857/09
	Formulació





	3.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost dels programes i continguts audiovisuals que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals contracta amb la productora El Terrat
	Tram. 316-00001/09
	Formulació

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost dels programes i continguts audiovisuals que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals contracta amb la productora Minoria Absoluta
	Tram. 316-00002/09
	Formulació


	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost dels programes i continguts audiovisuals que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals contracta amb la productora Dagoll Dagom
	Tram. 316-00003/09
	Formulació
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