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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

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la possibilitat de recuperació del projecte de la 
línia 12 del metro
Tram. 311-00120/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions per a l’arribada del servei de metro a 
l’aeroport de Barcelona
Tram. 311-00121/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions per a millorar la xarxa de metro de 
Barcelona
Tram. 311-00122/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els resultats d’explotació del servei de rodalia del 
2009 ençà
Tram. 311-00123/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les negociacions amb el Govern de l’Estat per a la 
cobertura del dèficit del servei ferroviari regional i de rodalia
Tram. 311-00124/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el règim d’explotació del servei de rodalia
Tram. 311-00125/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’execució de l’eix Transversal
Tram. 311-00126/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la construcció de l’eix orbital ferroviari
Tram. 311-00127/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’execució de l’eix Transversal Ferroviari
Tram. 311-00128/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la construcció d’una xarxa de tramvia a Tarragona
Tram. 311-00129/09
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la connexió del Trambaix i el Trambesòs
Tram. 311-00130/09
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’establiment de les àrees residencials estra-
tègiques
Tram. 311-00131/09
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment del calendari del desdoblament de 
la carretera N-II a Girona
Tram. 311-00132/09
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’execució de la carretera B-500 per la Conreria
Tram. 311-00133/09
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el millorament de la carretera N-141 entre Salt 
i Amer
Tram. 311-00134/09
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’execució d’una via alternativa a la carretera N-II 
al Maresme
Tram. 311-00135/09
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la continuïtat dels programes de millora que 
estableix la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i 
viles que requereixen una atenció especial
Tram. 311-00136/09
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la continuïtat dels programes de millorament 
de les infraestructures de les urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics
Tram. 311-00137/09
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la posada en funcionament de les noves terminals 
de mercaderies del port de Barcelona
Tram. 311-00138/09
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’execució dels accessos viaris i ferroviaris al port 
de Barcelona
Tram. 311-00139/09
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el projecte de desplegament de la banda ampla 
rural als nuclis de més de deu habitants
Tram. 311-00220/09
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el manteniment dels ajuts als municipis per al 
foment de les tecnologies de la informació i la comunicació
Tram. 311-00223/09
Substanciació p. 17

Correcció d’errades de publicació
La Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de llocs de treball de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) (tram. 314-14858/09), a les pàg. 8 i 59 ha estat rectificada en el BOPC 221, pàg. 74.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’acreditació de competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació
Tram. 311-00224/09
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els desenvolupadors i el desplegament del progra-
mari lliure a l’Administració de la Generalitat
Tram. 311-00225/09
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els programes de suport a la innovació tecnològica 
de les indústries previstos per a impulsar el desenvolupa-
ment de productes, processos i serveis
Tram. 311-00263/09
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el manteniment de la subvenció als operadors de 
televisió que emeten en TDT
Tram. 311-00271/09
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el calendari del projecte Xarxa Oberta a les Terres 
de l’Ebre
Tram. 311-00273/09
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la continuïtat del projecte Xarxa Oberta a les 
Terres de l’Ebre
Tram. 311-00274/09
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’abast quantitatiu de la reducció pressupostària 
en matèria de polítiques d’habitatge
Tram. 311-00351/09
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la distribució per capítols de la reducció pressu-
postària en matèria de polítiques d’habitatge
Tram. 311-00352/09
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la convocatòria d’ajuts al lloguer i a la rehabilitació
Tram. 311-00353/09
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reducció pressupostària en les convocatòries 
d’ajuts plurianuals en matèria de polítiques d’habitatge
Tram. 311-00354/09
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la resolució del deute pendent de satisfer als 
promotors d’habitatges de lloguer
Tram. 311-00355/09
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el procés d’elaboració del contracte programa i del 
pla d’activitats anual de l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya per al període 2011-2014
Tram. 311-00356/09
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el contingut del contracte programa i del pla 
d’activitats anual de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
per al període 2011-2014
Tram. 311-00357/09
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la modificació del Decret 13/2010, del Pla per al 
dret a l’habitatge del 2009-2012
Tram. 311-00358/09
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el manteniment de la línia de finançament del 
programa «Vivienda Catalunya II»
Tram. 311-00359/09
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la posada en marxa de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya
Tram. 311-00360/09
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els nomenaments pendents dels organismes 
de control, gestió i administració de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya
Tram. 311-00361/09
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’establiment d’acords amb les entitats financeres 
per a facilitar les dacions en pagament i els lloguers prote-
gits en cas de deute hipotecari
Tram. 311-00362/09
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aprovació del Pla territorial sectorial d’habitatge 
de Catalunya
Tram. 311-00363/09
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pressupost destinat a l’Oficina d’assessorament 
i mediació per a llars sobreendeutades
Tram. 311-00364/09
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el manteniment de les tasques d’assessorament i 
acompanyament en els casos d’assetjament immobiliari
Tram. 311-00365/09
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la posada en marxa del Programa d’inspeccions 
tècniques d’edificis
Tram. 311-00366/09
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la convocatòria d’ajuts durant el 2011, en aplicació 
de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial
Tram. 311-00367/09
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la modificació o la derogació de diversos articles 
de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, relatius a la capa-
citat de l’Administració per a l’expropiació de la propietat o 
l’usdefruit temporal
Tram. 311-00369/09
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la modificació o la derogació de la disposició addi-
cional primera de la Llei 13/2009, de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, amb relació a l’adscripció del personal
Tram. 311-00370/09
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’incompliment del contracte de Ryanair amb 
l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 311-00439/09
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions previstes davant l’incompliment del 
contracte de Ryanair amb l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 311-00440/09
Substanciació p. 20
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el termini per a resoldre la situació generada per 
Ryanair a l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 311-00441/09
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les gestions fetes davant l’incompliment del 
contracte de Ryanair amb l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 311-00442/09
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals l’Agència Catalana de l’Aigua 
ha aturat la descontaminació d’un dels pous de subministra-
ment d’aigua de Torelló (Osona)
Tram. 311-00444/09
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els efectes sobre la salut de les persones de 
l’abandonament de la descontaminació d’un dels pous d’ai-
gua de Torelló (Osona)
Tram. 311-00445/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’encàrrec dels treballs de descontaminació d’un 
dels pous d’aigua de Torelló (Osona)
Tram. 311-00446/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la garantia del subministrament d’aigua a Torelló 
(Osona) mentre es mantingui l’aturada dels treballs de des-
contaminació d’un dels pous
Tram. 311-00447/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les convocatòries de subvencions del pla Inicia 
per al 2011
Tram. 311-00697/09
Substanciació p. 21

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
senyalització de l’eix Transversal als trams d’Osona i la Selva
Tram. 314-09197/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
població a la qual dóna servei el servei nocturn d’urgències 
del CAP Alcover
Tram. 314-09283/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament dels serveis sanitaris d’atenció especialitzada 
per a la interrupció voluntària de l’embaràs en un context de 
retallades pressupostàries en els serveis de salut públics
Tram. 314-09297/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procediment de comunicació amb l’Ajuntament de Barcelo-
na amb relació a l’aturada de les obres de construcció d’un 
tram de la línia 9 del metro
Tram. 314-09305/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos addicionals provocats per l’aturada dels treballs de 
dues tuneladores de la línia 9 del metro
Tram. 314-09306/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords adoptats amb les empreses concessionàries de les 
obres de la línia 9 del metro amb relació al tram paralitzat
Tram. 314-09307/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les garanties de finançament de la construcció de la línia 9 
del metro
Tram. 314-09308/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les seves prioritats amb relació a la construcció de la línia 
9 del metro
Tram. 314-09309/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aturada dels treballs de dues tuneladores de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-09310/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades i els contractes signats amb els mit-
jans de comunicació escrits, digitals, televisius i radiofònics 
el 2010 i el 2011
Tram. 314-09312/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
usos lingüístics en les notificacions d’incoacions de proce-
diments i san cions en l’àmbit del procediment sancionador 
de trànsit
Tram. 314-09313/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
Unitat de Mitjans Aeris dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-09314/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el curs de formació bàsica 2010-2011 del Cos de Mossos 
d’Esquadra fet a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Tram. 314-09315/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais publicitaris contractats pel Govern amb l’empresa 
editorial del Diari de Girona i de Regió 7 el 2010
Tram. 314-09326/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais publicitaris contractats pel Govern amb l’empresa 
editorial del Diari de Sabadell el 2010
Tram. 314-09327/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais publicitaris contractats pel Govern amb l’empresa 
editorial del Diari de Tarragona el 2010
Tram. 314-09328/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais publicitaris contractats pel Govern amb l’empresa 
editorial del Diari de Terrassa el 2010
Tram. 314-09329/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais publicitaris contractats pel Govern amb l’empresa 
editorial d’El 9 Nou el 2010
Tram. 314-09330/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais publicitaris contractats pel Govern amb l’empresa 
editorial d’El Punt i l’Avui el 2010
Tram. 314-09331/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais publicitaris contractats pel Govern amb l’empresa edi-
torial del Segre el 2010
Tram. 314-09332/09
Resposta del Govern p. 27
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais publicitaris contractats pel Govern amb l’empresa 
editorial Grup Godó el 2010
Tram. 314-09333/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais publicitaris contractats pel Govern amb l’empresa 
editorial Grup Zeta el 2010
Tram. 314-09334/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais publicitaris contractats pel Govern amb l’empresa 
editorial de La Mañana el 2010
Tram. 314-09335/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais publicitaris contractats pel Govern amb l’empresa edi-
torial de l’ABC el 2010
Tram. 314-09343/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais publicitaris contractats pel Govern amb l’empresa 
editorial de l’Ara el 2010
Tram. 314-09344/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais publicitaris contractats pel Govern amb l’empresa 
editorial d’El Mundo el 2010
Tram. 314-09345/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais publicitaris contractats pel Govern amb l’empresa edi-
torial d’El País el 2010
Tram. 314-09346/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais publicitaris contractats pel Govern amb l’empresa 
editorial de La Razón el 2010
Tram. 314-09347/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais publicitaris contractats pel Govern amb l’empresa 
editorial Mediapubli Sociedad de Publicaciones y Ediciones 
el 2010
Tram. 314-09348/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions de capital a Spanair o als seus accionistes
Tram. 314-11390/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
seu capteniment amb relació a l’empresa Spanair
Tram. 314-11391/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
valor actual de les inversions fetes a Spanair
Tram. 314-11392/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució dels accessos viaris i ferroviaris al port de Barce-
lona a càrrec de la disposició addicional tercera de l’Estatut
Tram. 314-11393/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’entrada en funcionament del centre de dia per a gent gran 
de Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell)
Tram. 314-11398/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els plans per a reduir l’atur a la meitat durant la IX legislatura
Tram. 314-11410/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’encàrrec de fer un informe relatiu a la reducció de l’atur a la 
meitat durant la IX legislatura
Tram. 314-11411/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions que s’estan fent per a reduir l’atur a la meitat
Tram. 314-11412/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions fetes al comerç de venda ambulant el 2011
Tram. 314-11413/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació socioeconòmica de les persones sancionades pel 
comerç de venda ambulant el 2011
Tram. 314-11414/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a pal·liar la situació de les persones sanciona-
des pel comerç de venda ambulant que es puguin trobar en 
risc d’exclusió
Tram. 314-11415/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris d’aplicació del règim de les autoritzacions dels 
titulars d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles
Tram. 314-11416/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cessament del subdirector general de Seguretat Industrial
Tram. 314-11417/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el perfil professional del càrrec de subdirector general de 
Seguretat Industrial
Tram. 314-11418/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre el cessament del subdirector general de Se-
guretat Industrial i els criteris d’aplicació del règim de les 
autoritzacions dels titulars d’estacions d’inspecció tècnica 
de vehicles
Tram. 314-11419/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana de visites nocturnes el gener i el febrer del 2011 al 
CAP Alcover
Tram. 314-11454/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana de visites nocturnes el gener i el febrer del 2011 al 
CAP Riudoms
Tram. 314-11457/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana de visites nocturnes el gener i el febrer del 2011 al 
CAP Vandellòs
Tram. 314-11458/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana de visites nocturnes el gener i el febrer del 2011 al 
CAP La Selva del Camp
Tram. 314-11459/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana de visites nocturnes el gener i el febrer del 2011 al 
CAP L’Arboç
Tram. 314-11460/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de compra de lots de Nadal del sector públic
Tram. 314-11632/09
Resposta del Govern p. 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de compra de lots de Nadal per part de les empre-
ses públiques
Tram. 314-11633/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva participació en la decisió del Banc d’Espanya de con-
trolar les accions dels bancs creats per les caixes d’estalvi 
CatalunyaCaixa i Unnim
Tram. 314-11725/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració feta pel Banc d’Espanya dels bancs creats per 
CatalunyaCaixa i Unnim i la participació d’aquestes caixes 
d’estalvi en el capital bancari
Tram. 314-11726/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
exigències de recapitalització imposades pel Banc d’Espa-
nya a CatalunyaCaixa i Unnim
Tram. 314-11727/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’exclusió de representants dels treballadors en els consells 
d’administració dels bancs creats per les caixes d’estalvi 
CatalunyaCaixa i Unnim
Tram. 314-11728/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la remuneració dels alts directius dels bancs creats per les 
caixes d’estalvi CatalunyaCaixa i Unnim
Tram. 314-11729/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat de l’obra social de CatalunyaCaixa i Unnim
Tram. 314-11730/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
retorn a la societat dels beneficis dels nous bancs creats per 
les caixes d’estalvi CatalunyaCaixa i Unnim
Tram. 314-11731/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació pressupostària, conveni, contracte o compro-
mís establerts per al 2011 a la regió sanitària de l’Alt Pirineu 
i Aran
Tram. 314-11752/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a l’acreditació de les places de residència per a 
gent gran en la modalitat de prestació econòmica vinculada
Tram. 314-12583/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost per als usuaris de les places de residència per a gent 
gran en la modalitat de prestació econòmica vinculada
Tram. 314-12584/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera als serveis d’oftalmologia de l’Hospital Joan 
XXIII, de Tarragona
Tram. 314-12590/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les denúncies dels usuaris pels temps d’espera a l’Hospital 
Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-12591/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a la reducció de les llistes d’espera als serveis 
d’oftalmologia de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-12592/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
càrrecs del gerent de l’Associació de Municipis en Àrees amb 
Centrals Nuclears
Tram. 314-14464/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dedicació d’AMAC Proyectos y Alternativas Sociedad Limi-
tada a projectes de desenvolupament local
Tram. 314-14465/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
president i els consellers d’AMAC Proyectos y Alternativas 
Sociedad Limitada
Tram. 314-14466/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les relacions entre l’Associació de Municipis en Àrees amb 
Centrals Nuclears, AMAC Proyectos y Alternativas Sociedad 
Limitada i M & B Advocats Associats, SL
Tram. 314-14467/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement que els socis de l’Associació de Municipis en 
Àrees amb Centrals Nuclears tenen de l’existència d’AMAC 
Proyectos y Alternativas Sociedad Limitada
Tram. 314-14468/09
Resposta del Govern p. 39

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

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la continuïtat de la transformació dels serveis 
centrals de subministrament de serveis informàtics gestio-
nats pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació
Tram. 311-00226/09
Retirada p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat per al repartiment del finançament de les obres de 
soterrament de la línia ferroviària a Sant Feliu de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 311-00288/09
Retirada p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat de signatura d’un conveni per a concretar el re-
partiment del finançament de les obres de soterrament de 
la línia ferroviària a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-00289/09
Retirada p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la instal·lació d’un segon dipòsit controlat de 
residus a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-00368/09
Retirada p. 40

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’estat dels accessos a la nova terminal de conteni-
dors de l’ampliació del port de Barcelona
Tram. 311-01094/09
Anunci p. 40
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el sistema de connexió provisional per al transport 
de mercaderies a la terminal de contenidors del port de Bar-
celona
Tram. 311-01095/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’estat del projecte dels accessos viaris i ferroviaris 
al port de Barcelona
Tram. 311-01096/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les negociacions entre el Departament de Territori 
i Sostenibilitat i el Govern de l’Estat relatives als accessos al 
port de Barcelona
Tram. 311-01097/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els accessos provisionals al port de Barcelona
Tram. 311-01098/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el calendari de tramitació del Pla director d’infra-
estructures
Tram. 311-01099/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la priorització de les actuacions del Pla director 
d’infraestructures
Tram. 311-01100/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions dutes a terme pel Departament 
d’Ensenyament el curs 2011-2012 amb relació al Pla educa-
tiu d’entorn de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01194/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import destinat al Pla educatiu d’entorn de Reus 
(Baix Camp) el 2011
Tram. 311-01195/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import destinat al Pla educatiu d’entorn de Reus 
(Baix Camp) el 2010
Tram. 311-01196/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reducció de programes del Pla educatiu d’en-
torn de Reus (Baix Camp) el curs 2011-2012
Tram. 311-01197/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’acompliment dels objectius del Pla educatiu 
d’entorn de Reus (Baix Camp) el curs 2011-2012 després de 
la reducció de programes del Pla
Tram. 311-01198/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions dutes a terme pel Departament 
d’Ensenyament amb relació al Projecte de zona educativa 
de Reus 2009-2013
Tram. 311-01199/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions previstes pel Departament d’Ense-
nyament amb relació al Projecte de zona educativa de Reus 
2009-2013
Tram. 311-01200/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions del Projecte de zona educativa 

de Reus 2009-2013 que han estat anul·lades del gener del 
2011 ençà
Tram. 311-01201/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions del Projecte de zona educativa 
de Reus 2009-2013 que han estat ajornades del gener del 
2011 ençà
Tram. 311-01202/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions del Departament de Cultura amb 
relació a la Biblioteca Central Xavier Amorós, de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 311-01203/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions previstes pel Departament de 
Cultura amb relació a la Biblioteca Central Xavier Amorós, 
de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01204/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions previstes amb relació a la Biblioteca 
Central Xavier Amorós, de Reus (Baix Camp), que han estat 
anul·lades del gener del 2001 ençà
Tram. 311-01205/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions previstes amb relació a la Biblioteca 
Central Xavier Amorós, de Reus (Baix Camp), que han estat 
ajornades del gener del 2001 ençà
Tram. 311-01206/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’import dels ajuts i les subvencions atorgats 
el 2011 a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) per al festival 
Trapezi - Fira del Circ de Catalunya
Tram. 311-01207/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’import dels ajuts i les subvencions atorgats 
el 2010 a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) per al festival 
Trapezi - Fira del Circ de Catalunya
Tram. 311-01208/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió d’ajuts i subvencions a l’Ajuntament 
de Reus (Baix Camp) per al festival Trapezi - Fira del Circ de 
Catalunya del 2012
Tram. 311-01209/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’import dels ajuts i les subvencions atorgats el 
2011 a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) per al Festival de 
Mim i Teatre Gestual COS
Tram. 311-01210/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’import dels ajuts i les subvencions atorgats el 
2010 a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) per al Festival de 
Mim i Tea tre Gestual COS
Tram. 311-01211/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió d’ajuts i subvencions a l’Ajuntament 
de Reus (Baix Camp) per al Festival de Mim i Teatre Gestual 
COS del 2012
Tram. 311-01212/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’import dels ajuts i les subvencions atorgats 
el 2011 a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) per al Festival 
Internacional de Jazz
Tram. 311-01213/09
Anunci p. 48
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’import dels ajuts i les subvencions atorgats 
el 2010 a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) per al Festival 
Internacional de Jazz
Tram. 311-01214/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió d’ajuts i subvencions a l’Ajuntament 
de Reus (Baix Camp) per al Festival Internacional de Jazz 
del 2012
Tram. 311-01215/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’import dels ajuts i les subvencions atorgats 
el 2011 a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) per al Festival 
Europeu de Curtmetratges
Tram. 311-01216/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’import dels ajuts i les subvencions atorgats 
el 2010 a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) per al Festival 
Europeu de Curtmetratges
Tram. 311-01217/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’ajuts i subvencions a l’Ajuntament de 
Reus (Baix Camp) per al Festival Europeu de Curtmetratges 
del 2012
Tram. 311-01218/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els acords, convenis i subvencions signats amb 
l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb relació al Centre d’Art 
Cal Massó
Tram. 311-01219/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i 
subvencions signats amb l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) 
amb relació al Centre d’Art Cal Massó per al 2011
Tram. 311-01220/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i 
subvencions signats amb l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) 
amb relació al Centre d’Art Cal Massó, per al 2010
Tram. 311-01221/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els efectes de la reducció dels ajuts econòmics en 
el funcionament i la qualitat del projecte del Centre d’Art Cal 
Massó, de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01222/09
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els acords, convenis i subvencions signats amb 
l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb relació al Museu 
d’Arqueologia Salvador Vilaseca
Tram. 311-01223/09
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i 
subvencions signats amb l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) 
amb relació al Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca per 
al 2011
Tram. 311-01224/09
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i 
subvencions signats el 2010 amb l’Ajuntament de Reus (Baix 
Camp) amb relació al Museu d’Arqueologia Salvador Vila-
seca
Tram. 311-01225/09
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la causa de la reducció dels horaris de visita 
del Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca, de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 311-01226/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els acords, convenis i subvencions signats amb 
l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb relació al Museu d’Art 
i Història
Tram. 311-01227/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i 
subvencions signats amb l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) 
amb relació al Museu d’Art i Història per al 2011
Tram. 311-01228/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i 
subvencions signats el 2010 amb l’Ajuntament de Reus (Baix 
Camp) amb relació al Museu d’Art i Història
Tram. 311-01229/09
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la causa de la reducció dels horaris de visita del 
Museu d’Art i Història, de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01230/09
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els acords, convenis i subvencions signats amb 
l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb relació al Centre de 
la Imatge Mas Iglesias
Tram. 311-01231/09
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i 
subvencions signats amb l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) 
amb relació al Centre de la Imatge Mas Iglesias per al 2011
Tram. 311-01232/09
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i 
subvencions signats el 2010 amb l’Ajuntament de Reus (Baix 
Camp) amb relació al Centre de la Imatge Mas Iglesias
Tram. 311-01233/09
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la causa de la reducció dels horaris de visita 
del Centre de la Imatge Mas Iglesias, de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01234/09
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aportació econòmica del 2010 a l’Ajuntament de 
Reus (Baix Camp) per al Festival Internacional de Pel·lícules 
amb Imatges d’Arxiu Memorimage
Tram. 311-01235/09
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aportació econòmica del 2011 a l’Ajuntament de 
Reus (Baix Camp) per al Festival Internacional de Pel·lícules 
amb Imatges d’Arxiu Memorimage
Tram. 311-01236/09
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els acords, convenis i subvencions signats amb 
l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb relació al Centre 
d’Arts Escèniques
Tram. 311-01237/09
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i 
subvencions signats el 2010 amb l’Ajuntament de Reus (Baix 
Camp) amb relació al Centre d’Arts Escèniques
Tram. 311-01238/09
Anunci p. 55
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i 
subvencions signats el 2011 amb l’Ajuntament de Reus (Baix 
Camp) amb relació al Centre d’Arts Escèniques
Tram. 311-01239/09
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions i les inversions previstes per al 
Centre d’Arts Escèniques, de Reus (Baix Camp), que han es-
tat anul·lades o reprogramades de l’1 de gener de 2011 ençà
Tram. 311-01240/09
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la dotació econòmica que ha rebut l’Arxiu Comar-
cal del Baix Camp, de Reus, el 2011
Tram. 311-01241/09
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la dotació econòmica que ha rebut l’Arxiu Comar-
cal del Baix Camp, de Reus, el 2010
Tram. 311-01242/09
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els acords, convenis i subvencions signats amb 
l’Ajuntament de Reus amb relació a l’Arxiu Comarcal del Baix 
Camp
Tram. 311-01243/09
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i 
subvencions signats amb l’Ajuntament de Reus amb relació 
a l’Arxiu Comarcal del Baix Camp per al 2011
Tram. 311-01244/09
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i 
subvencions signats el 2010 amb l’Ajuntament de Reus amb 
relació a l’Arxiu Comarcal del Baix Camp
Tram. 311-01245/09
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions del Departament de Cultura a Reus 
(Baix Camp) per al millorament de l’oferta cinematogràfica 
en versió original
Tram. 311-01246/09
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions previstes a Reus (Baix Camp) per 
al millorament de l’oferta cinematogràfica en versió original
Tram. 311-01247/09
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions del Departament de Cultura a Reus 
(Baix Camp) per al millorament de l’oferta cinematogràfica 
en català
Tram. 311-01248/09
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions previstes a Reus (Baix Camp) per al 
millorament de l’oferta cinematogràfica en català
Tram. 311-01249/09
Anunci p. 58

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la relació de llocs de treball de la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14858/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de modificació de la relació de llocs de treball de la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14859/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a modificar la relació de llocs de treball de la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14860/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació dels treballadors en la modificació de la rela-
ció de llocs de treball a la Casa de la Generalitat a Perpinyà 
(Rosselló)
Tram. 314-14861/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’acomiadaments previstos a la Casa de la Genera-
litat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14862/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
criteri seguit en la previsió d’acomiadaments a la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14863/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades salarials al personal de la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14864/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
redistribució de tasques després dels acomiadaments a la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14865/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats suprimides després dels acomiadaments a la Casa 
de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14866/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de robatoris amb violència o intimidació a la via 
pública a Barcelona el 2011
Tram. 314-14867/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de robatoris amb estrebada a Barcelona el 2011
Tram. 314-14868/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de les funcions de la Guàrdia Urbana de Bar-
celona
Tram. 314-14869/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adopció del model de seguretat de Nova York per l’Ajunta-
ment de Barcelona
Tram. 314-14870/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació del Departament d’Interior en el disseny del nou 
model d’actuació de la Guàrdia Urbana de Barcelona
Tram. 314-14871/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes sobre el Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya
Tram. 314-14872/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de nomenament del director o directora del Centre 
d’Història Contemporània de Catalunya
Tram. 314-14873/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recuperació de la competència sobre recerca i assessora-
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ment en matèria d’història del Centre d’Història Contempo-
rània de Catalunya
Tram. 314-14874/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absorció del Centre d’Història Contemporània de Catalu-
nya per un altre ens
Tram. 314-14875/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la repercussió de les baixes o les vacances no substituïdes 
entre el personal que duu a terme les proves sobre mostres 
de càncer a l’Hospital del Mar, de Barcelona
Tram. 314-14876/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de la construcció d’un nou institut a Breda (Selva)
Tram. 314-14877/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’una escola nova en substitució de l’Escola 
Montseny, a Breda (Selva)
Tram. 314-14878/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat dels accessos a la nova terminal de contenidors de 
l’ampliació del port de Barcelona
Tram. 314-14879/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
sistema de connexió provisional per al transport de merca-
deries a la terminal de contenidors del port de Barcelona
Tram. 314-14880/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat del projecte dels accessos viaris i ferroviaris al port 
de Barcelona
Tram. 314-14881/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les negociacions entre el Departament de Territori i Soste-
nibilitat i el Govern de l’Estat relatives als accessos al port 
de Barcelona
Tram. 314-14882/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accessos provisionals al port de Barcelona
Tram. 314-14883/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de tramitació del Pla director d’infraestructures
Tram. 314-14884/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
priorització de les actuacions del Pla director d’infraestruc-
tures
Tram. 314-14885/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del director general de Transports i Mobilitat 
relatives al desdoblament de la carretera N-II de Girona a la 
Jonquera
Tram. 314-14886/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís de defensar el desdoblament de la carretera N-II 
de Girona a la Jonquera davant del Govern de l’Estat
Tram. 314-14887/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis signats entre la Generalitat i l’Institut Noos
Tram. 314-14888/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis signats entre la Generalitat i Noos Consultoria 
Estratègica
Tram. 314-14889/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció als usuaris que es presta al CAP Bòbila, d’Esplu-
gues de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14890/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament de l’atenció als usuaris del CAP Bòbila, d’Esplu-
gues de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14891/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació de l’equipament del CAP Bòbila, d’Esplugues de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14892/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de desdoblament del CAP Bòbila, d’Esplugues de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14893/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
canvi del model de gestió del CAP Bòbila, d’Esplugues de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14894/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat del projecte de construcció de l’Hospital General de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) als terrenys de Can 
Rigal
Tram. 314-14895/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la població de referència i la freqüentació al Punt d’Atenció 
Continuada Mataró
Tram. 314-14896/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de recursos de Sanitat Respon i la potenciació 
del servei al Maresme
Tram. 314-14897/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
potenciació de l’atenció telefònica com a primer contacte 
dels usuaris de l’atenció continuada urgent amb relació a 
la reordenació de l’atenció continuada de l’Equip d’Atenció 
Primària Vilassar de Dalt - Cabrils
Tram. 314-14898/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les respostes donades amb relació a l’activitat assistencial 
domiciliària del Punt d’Atenció Continuada de Vilassar de 
Dalt - Cabrils
Tram. 314-14899/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de professionals dels equips d’atenció primària 
de Vilassar de Dalt - Cabrils i de Vilassar de Mar (Maresme)
Tram. 314-14900/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts atorgats el 2011 per al foment de les actuacions en 
el medi rural i pesquer que afavoreixin la integració de les 
dones
Tram. 314-14901/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a dones el 2011 per a inversions en plans de 
millorament i per a joves agricultores
Tram. 314-14902/09
Formulació p. 71
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis indicadors de la representació paritària en el món 
rural
Tram. 314-14903/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dones titulars d’explotacions agràries que s’han 
adreçat el 2011 als centres d’assessorament agrari
Tram. 314-14904/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats per a prioritzar els projectes promoguts per 
dones de les zones rurals
Tram. 314-14905/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats el 2011 per al foment de la creació i el man-
teniment dels llocs de treball de dones de les zones rurals
Tram. 314-14906/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dones que formen part del Consorci del Centre 
de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
Tram. 314-14907/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats el 2011 als grups d’acció local que participen 
en el Leader Plus i sobre el percentatge d’aquests atorgats a 
dones de menys de quaranta anys
Tram. 314-14908/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de subvencions atorgades el 2011 a projectes de 
col·laboració en campanyes agràries per a activitats de fo-
ment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
Tram. 314-14909/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de subvencions atorgades el 2011 a projectes de 
col·laboració en campanyes agràries per a la contractació de 
treballadores desocupades dels col·lectius preferents
Tram. 314-14910/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment d’ajuts a projectes promoguts per dones titulars 
d’explotacions agràries
Tram. 314-14911/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme el 2011 per a prioritzar projectes 
promoguts per dones titulars d’explotacions agràries
Tram. 314-14912/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats el 2011 per a l’accés de les dones a la cotitula-
ritat de les explotacions agràries
Tram. 314-14913/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’ajuts atorgats el 2011 en el món rural a dones 
amb discapacitat, amb càrregues familiars o en situació de 
precarietat econòmica
Tram. 314-14914/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la col·laboració en accions i campanyes relatives als drets 
humans laborals de les dones en països en vies de desen-
volupament
Tram. 314-14915/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme el 2011 per a enfortir la participació 
sindical de les dones en països en vies de desenvolupament
Tram. 314-14916/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades el 2011 per a projectes de coopera-
ció al desenvolupament per a la participació de les dones en 
el món sindical
Tram. 314-14917/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’exemplars i el cost de l’agenda No te la juguis per 
al 2012 que ha editat el Departament d’Interior
Tram. 314-14918/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a tancar l’aeri entre Esparreguera i Olesa de 
Montserrat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14919/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de recuperar el servei de l’aeri entre Esparreguera i 
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) després del tancament 
el 2012
Tram. 314-14920/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
problemes que causarà el tancament de l’aeri a la població 
d’Esparreguera (Baix Llobregat)
Tram. 314-14921/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions amb els ajuntaments d’Esparreguera i d’Olesa de 
Montserrat (Baix Llobregat) relatives al tancament de l’aeri 
entre aquestes poblacions
Tram. 314-14922/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions mantingudes amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat relatives al tancament de l’aeri entre Esparreguera 
i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14923/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del canvi de nom de les conselleries
Tram. 314-14924/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del canvi del nom de les conselleries amb inclusió dels 
conceptes derivats d’aquest canvi
Tram. 314-14925/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció de l’assignació econòmica al Centre Cultural 
Metropolità Tecla Sala, de l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès), el 2012
Tram. 314-14926/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació mensual a José Montilla, expresident de la Ge-
neralitat, per la seva condició de senador
Tram. 314-14927/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
sosteniment de l’oficina de José Montilla, expresident de la 
Generalitat, havent estat nomenat senador
Tram. 314-14928/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retallada i la congelació salarials als treballadors de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya i sobre la manca d’apli-
cació del conveni del 2011 al personal de Turisme i Muntanya
Tram. 314-14929/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura del centre penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tar-
ragonès)
Tram. 314-14930/09
Formulació p. 79
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació de personal de vigilància per al centre penitenciari 
Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14931/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació de personal de tractament per al centre penitenciari 
Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14932/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de l’accés en transport públic al centre peniten-
ciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14933/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de l’accés en transport públic a la plantilla del 
centre penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14934/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte del Fòrum de la Justícia de Tarragona
Tram. 314-14935/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme amb relació al projecte del Fòrum de 
la Justícia de Tarragona
Tram. 314-14936/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme amb relació al projecte del Fòrum de 
la Justícia de Tarragona que han estat anul·lades del gener 
de 2011 ençà
Tram. 314-14937/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme amb relació al projecte del Fòrum de 
la Justícia de Tarragona que han estat ajornades del gener 
de 2011 ençà
Tram. 314-14938/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’exigència a Adif de la rehabilitació de l’estació de tren dels 
Guiamets (Priorat)
Tram. 314-14939/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a donar ús a l’estació de tren dels Guiamets 
(Priorat)
Tram. 314-14940/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions previstes per Adif a l’estació de tren dels Guia-
mets (Priorat)
Tram. 314-14941/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement de les actuacions previstes per Adif amb rela-
ció a l’estació de tren dels Guiamets (Priorat)
Tram. 314-14942/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’exigència a Adif de la rehabilitació de l’estació de tren de 
Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-14943/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’exigència a Adif de l’ús de l’estació de tren de Garcia (Ri-
bera d’Ebre)
Tram. 314-14944/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement de les inversions d’Adif a l’estació de tren de 
Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-14945/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement de les actuacions d’Adif a l’estació de tren de 
Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-14946/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement de les inversions d’Adif a l’estació de tren de 
Capçanes (Priorat)
Tram. 314-14947/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement de les actuacions d’Adif a l’estació de tren de 
Capçanes (Priorat)
Tram. 314-14948/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions 
de tren dels Guiamets (Priorat) i la Serra d’Almos, a Tivissa 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-14949/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions 
de tren dels Guiamets (Priorat) i Darmós, a Tivissa (Ribera 
d’Ebre)
Tram. 314-14950/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions 
de tren dels Guiamets (Priorat) i Masroig (Priorat)
Tram. 314-14951/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions 
de tren dels Guiamets (Priorat) i el Molar (Priorat)
Tram. 314-14952/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions 
de tren de Móra la Nova (Ribera d’Ebre) i el Molar (Priorat)
Tram. 314-14953/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions 
de tren de Móra la Nova (Ribera d’Ebre) i Masroig (Priorat)
Tram. 314-14954/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions 
de tren de Capçanes (Priorat) i el Molar (Priorat)
Tram. 314-14955/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions 
de tren de Capçanes (Priorat) i Masroig (Priorat)
Tram. 314-14956/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del projecte de l’estació d’autobusos de 
Falset (Priorat)
Tram. 314-14957/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les prioritats del Govern amb relació al projecte de l’estació 
d’autobusos de Falset (Priorat)
Tram. 314-14958/09
Formulació p. 87
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes pel Departament de Territori i Sosteni-
bilitat per al garantiment del transport públic entre Capça-
nes i Falset (Priorat)
Tram. 314-14959/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions dutes a terme pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat per al garantiment del transport públic entre 
Capçanes i Falset (Priorat)
Tram. 314-14960/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes pel Departament de Territori i Sosteni-
bilitat per al garantiment del transport públic entre Tivissa 
(Ribera d’Ebre) i Falset (Priorat)
Tram. 314-14961/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions dutes a terme pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat per al garantiment del transport públic entre 
Tivissa (Ribera d’Ebre) i Falset (Priorat)
Tram. 314-14962/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes pel Departament de Territori i Soste-
nibilitat per al garantiment del transport públic entre Garcia 
(Ribera d’Ebre) i el Molar (Priorat)
Tram. 314-14963/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions dutes a terme pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat per al garantiment del transport públic entre 
Garcia (Ribera d’Ebre) i el Molar (Priorat)
Tram. 314-14964/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb el Consell Comarcal del Priorat en matèria de 
mobilitat i transport públic
Tram. 314-14965/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en 
matèria de mobilitat i transport públic
Tram. 314-14966/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb el Consell Comarcal de la Terra Alta en matèria 
de mobilitat i transport públic
Tram. 314-14967/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme per al millorament del transport 
públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 314-14968/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme per al millorament del transport 
públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
Tram. 314-14969/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme per al millorament del transport 
públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 314-14970/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme per al millorament del transport 
públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 314-14971/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme per al millorament del transport 
públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
Tram. 314-14972/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme per al millorament del transport 
públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 314-14973/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme per al millorament del transport 
públic entre Calaceit (Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 314-14974/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme per al millorament del transport 
públic entre Calaceit (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
Tram. 314-14975/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme per al millorament del transport 
públic entre Cretes (Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 314-14976/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per al millorament del transport públic 
entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 314-14977/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per al millorament del transport públic 
entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
Tram. 314-14978/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per al millorament del transport públic 
entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 314-14979/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per al millorament del transport públic 
entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 314-14980/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per al millorament del transport públic 
entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
Tram. 314-14981/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per al millorament del transport públic 
entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 314-14982/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per al millorament del transport públic 
entre Calaceit (Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 314-14983/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per al millorament del transport públic 
entre Calaceit (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
Tram. 314-14984/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per al millorament del transport públic 
entre Cretes (Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 314-14985/09
Formulació p. 94
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per al millorament del transport públic 
entre Morella (els Ports) i el Montsià
Tram. 314-14986/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb la Generalitat Valenciana per al millorament del 
transport públic entre Morella (els Ports) i el Montsià
Tram. 314-14987/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb la Diputació de Castelló per al millorament del 
transport públic entre Morella (els Ports) i el Montsià
Tram. 314-14988/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per al millorament del transport públic 
entre Morella (els Ports) i el Montsià
Tram. 314-14989/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb la Generalitat Valenciana per al millorament del 
transport públic entre Morella (els Ports) i el Baix Ebre
Tram. 314-14990/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb la Diputació de Castelló per al millorament del 
transport públic entre Morella (els Ports) i el Baix Ebre
Tram. 314-14991/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració de l’eliminació del servei nocturn de metro a Bar-
celona i la seva àrea metropolitana
Tram. 314-14992/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis per a l’anàlisi de la repercussió de la supressió del 
servei nocturn de metro a Barcelona i la seva àrea metropo-
litana en l’accidentalitat del trànsit de vehicles
Tram. 314-14993/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures davant el previsible augment de la circulació 
de vehicles per la supressió del servei nocturn de metro a 
Barcelona i la seva àrea metropolitana
Tram. 314-14994/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de la contaminació i dels accidents derivats de la 
supressió del servei nocturn de metro a Barcelona i la seva 
àrea metropolitana
Tram. 314-14995/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afirmació del conseller d’Interior amb relació a la interven-

ció policial contra treballadors de presons el dia 2 de de-
sembre de 2011 davant la presó Model de Barcelona
Tram. 314-14996/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris que van guiar les ordres del Departament d’Interior 
en la intervenció policial contra treballadors de presons el 
dia 2 de desembre de 2011 davant la presó Model de Bar-
celona
Tram. 314-14997/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
crítiques dels sindicats dels Mossos d’Esquadra amb relació 
a les ordres del Departament d’Interior en la intervenció po-
licial contra treballadors de presons el dia 2 de desembre de 
2011 davant la presó Model de Barcelona
Tram. 314-14998/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions dels sindicats dels Mossos d’Esquadra relati-
ves a l’estratègia d’enfrontar i dividir els treballadors públics
Tram. 314-14999/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del sindicat SME-CCOO relatives a la pèrdua 
de prestigi dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-15000/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
criteri de proporcionalitat aplicat pel Departament d’Interior 
en concentra cions de treballadors
Tram. 314-15001/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
criteri d’equilibri entre el dret de manifestació i el funciona-
ment de serveis i institucions
Tram. 314-15002/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la investigació duta a terme pel Servei de Protecció de la 
Natura de la Guàrdia Civil sobre l’abocament de residus in-
dustrials en el dipòsit de runes de Callús (Bages) efectuat 
per Gestora de Runes del Bages
Tram. 314-15003/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació de la situació del personal interí a la Mesa de Ne-
gociació per a les retallades relatives als funcionaris
Tram. 314-15004/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
negociació amb els sindicats de les retallades relatives als 
funcionaris
Tram. 314-15005/09
Formulació p. 101
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possibilitat de recupera-
ció del projecte de la línia 12 del metro
Tram. 311-00120/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions per a l’arriba-
da del servei de metro a l’aeroport de Bar-
celona
Tram. 311-00121/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions per a millorar 
la xarxa de metro de Barcelona
Tram. 311-00122/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els resultats d’explotació del 
servei de rodalia del 2009 ençà
Tram. 311-00123/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les negociacions amb el Go-
vern de l’Estat per a la cobertura del dèficit 
del servei ferroviari regional i de rodalia
Tram. 311-00124/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el règim d’explotació del 
servei de rodalia
Tram. 311-00125/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’execució de l’eix Transversal
Tram. 311-00126/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la construcció de l’eix orbi-
tal ferroviari
Tram. 311-00127/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’execució de l’eix Transver-
sal Ferroviari
Tram. 311-00128/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la construcció d’una xarxa 
de tramvia a Tarragona
Tram. 311-00129/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la connexió del Trambaix i el 
Trambesòs
Tram. 311-00130/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’establiment de les àrees 
residencials estratègiques
Tram. 311-00131/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment del calendari 
del desdoblament de la carretera N-II a Girona
Tram. 311-00132/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’execució de la carretera 
B-500 per la Conreria
Tram. 311-00133/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el millorament de la carrete-
ra N-141 entre Salt i Amer
Tram. 311-00134/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’execució d’una via alterna-
tiva a la carretera N-II al Maresme
Tram. 311-00135/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la continuïtat dels progra-
mes de millora que estableix la Llei 2/2004, 
de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial
Tram. 311-00136/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la continuïtat dels programes 
de millorament de les infraestructures de les 
urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 311-00137/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la posada en funcionament 
de les noves terminals de mercaderies del 
port de Barcelona
Tram. 311-00138/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’execució dels accessos vi-
aris i ferroviaris al port de Barcelona
Tram. 311-00139/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el projecte de desplegament 
de la banda ampla rural als nuclis de més de 
deu habitants
Tram. 311-00220/09

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 197).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el manteniment dels ajuts 
als municipis per al foment de les tecnologi-
es de la informació i la comunicació
Tram. 311-00223/09

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 197).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’acreditació de competèn-
cies en tecnologies de la informació i la co-
municació
Tram. 311-00224/09

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 197).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els desenvolupadors i el 
desplegament del programari lliure a l’Admi-
nistració de la Generalitat
Tram. 311-00225/09

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 197).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els programes de suport a la 
innovació tecnològica de les indústries pre-
vistos per a impulsar el desenvolupament de 
productes, processos i serveis
Tram. 311-00263/09

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 197).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el manteniment de la sub-
venció als operadors de televisió que eme-
ten en TDT
Tram. 311-00271/09

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 197).
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el calendari del projecte 
Xarxa Oberta a les Terres de l’Ebre
Tram. 311-00273/09

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 197).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la continuïtat del projecte 
Xarxa Oberta a les Terres de l’Ebre
Tram. 311-00274/09

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 197).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’abast quantitatiu de la re-
ducció pressupostària en matèria de políti-
ques d’habitatge
Tram. 311-00351/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la distribució per capítols 
de la reducció pressupostària en matèria de 
polítiques d’habitatge
Tram. 311-00352/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la convocatòria d’ajuts al llo-
guer i a la rehabilitació
Tram. 311-00353/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reducció pressupostària 
en les convocatòries d’ajuts plurianuals en 
matèria de polítiques d’habitatge
Tram. 311-00354/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la resolució del deute pen-
dent de satisfer als promotors d’habitatges 
de lloguer
Tram. 311-00355/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el procés d’elaboració 
del contracte programa i del pla d’activitats 
anual de l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya per al període 2011-2014
Tram. 311-00356/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el contingut del contrac-
te programa i del pla d’activitats anual de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al 
període 2011-2014
Tram. 311-00357/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la modificació del Decret 
13/2010, del Pla per al dret a l’habitatge del 
2009-2012
Tram. 311-00358/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el manteniment de la línia de 
finançament del programa «Vivienda Cata-
lunya II»
Tram. 311-00359/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la posada en marxa de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 311-00360/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els nomenaments pendents 
dels organismes de control, gestió i admi-
nistració de l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya
Tram. 311-00361/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’establiment d’acords amb 
les entitats financeres per a facilitar les da-
cions en pagament i els lloguers protegits 
en cas de deute hipotecari
Tram. 311-00362/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aprovació del Pla territorial 
sectorial d’habitatge de Catalunya
Tram. 311-00363/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost destinat a 
l’Oficina d’assessorament i mediació per a 
llars sobreendeutades
Tram. 311-00364/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el manteniment de les tas-
ques d’assessorament i acompanyament en 
els casos d’assetjament immobiliari
Tram. 311-00365/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la posada en marxa del Pro-
grama d’inspeccions tècniques d’edificis
Tram. 311-00366/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la convocatòria d’ajuts du-
rant el 2011, en aplicació de la Llei 2/2004, 
de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial
Tram. 311-00367/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la modificació o la deroga-
ció de diversos articles de la Llei 18/2007, 
del dret a l’habitatge, relatius a la capacitat 
de l’Administració per a l’expropiació de la 
propietat o l’usdefruit temporal
Tram. 311-00369/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la modificació o la deroga-
ció de la disposició addicional primera de 
la Llei 13/2009, de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, amb relació a l’adscripció del 
personal
Tram. 311-00370/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’incompliment del contracte 
de Ryanair amb l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 311-00439/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions previstes davant 
l’incompliment del contracte de Ryanair 
amb l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 311-00440/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el termini per a resoldre la 
situació generada per Ryanair a l’aeroport 
de Lleida-Alguaire
Tram. 311-00441/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les gestions fetes davant 
l’incompliment del contracte de Ryanair 
amb l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 311-00442/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua ha aturat la descon-
taminació d’un dels pous de subministra-
ment d’aigua de Torelló (Osona)
Tram. 311-00444/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).



20 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 209

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els efectes sobre la salut de 
les persones de l’abandonament de la des-
contaminació d’un dels pous d’aigua de To-
relló (Osona)
Tram. 311-00445/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’encàrrec dels treballs de 
descontaminació d’un dels pous d’aigua de 
Torelló (Osona)
Tram. 311-00446/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la garantia del subminis-
trament d’aigua a Torelló (Osona) mentre es 
mantingui l’aturada dels treballs de descon-
taminació d’un dels pous
Tram. 311-00447/09

Substanciació

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les convocatòries de sub-
vencions del pla Inicia per al 2011
Tram. 311-00697/09

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 197).

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la senyalització de l’eix Transversal 
als trams d’Osona i la Selva
Tram. 314-09197/09

Resposta del Govern
Reg. 32333 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09197/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la senyalització de l’eix Transversal als trams d’Osona 
i la Selva

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Joan Puigcercós i Boixassa

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

El Departament de Territori i Sostenibilitat va crear un 
grup de treball conjuntament amb el Servei Català de 
Trànsit, els Cos dels Mossos d’Esquadra, GISA i la con-
cessionària CEDINSA per fer un seguiment de la senya-
lització i l’accidentalitat de l’Eix Transversal.

A la seva darrera reunió (27/09/11) es van exposar els úl-
tims valors dels paràmetres de control, havent-se detec-
tat una disminució dels valors màxims dels excessos de 
velocitat dels vehicles sancionats i una disminució molt 
considerable del nombre d’accidents mortals en relació a 
l’any passat.

Les mesures d’increment de la seguretat viària que s’han 
adoptat i es preveu desenvolupar, consisteixen a col·locar 
marques sonores a la línia de separació dels dos sentits, 
revisar les marques vials horitzontals per evitar qualse-
vol confusió i col·locar senyalització de velocitat d’acord 
amb les necessitats estrictes de l’obra, i sempre segons la 
normativa vigent.

D’altra banda mitjançant el Servei Català de Trànsit del 
Departament d’Interior, s’estan executant les actuacions 
següents:

– Avís en Panells de Missatgeria Variable de la situació 
de prohibició d’avançar per als camions, en un tram de 
150 km de la C-25 a conseqüència de les obres.

– Planificació d’instal·lació d’armaris de radars en línia 
per fer controls de velocitat en el tram d’obres.

– Seguiment i vigilància del trànsit en la zona amb els 
mitjans aeris de trànsit (helicòpter per a vigilàncies i 
avió per a informació i afectacions viàries).

Barcelona, 29 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 la població a la qual dóna servei el 
servei nocturn d’urgències del CAP Alcover
Tram. 314-09283/09

Resposta del Govern
Reg. 35000 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09283/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
població a la qual dóna servei el servei nocturn d’urgèn-
cies del CAP Alcover

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 del següent:

El servei nocturn d’urgències del CAP Alcover dóna ser-
vei a 5.181 persones.

Barcelona, 2 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament dels serveis sanitaris 
d’atenció especialitzada per a la interrupció 
voluntària de l’embaràs en un context de re-
tallades pressupostàries en els serveis de 
salut públics
Tram. 314-09297/09

Resposta del Govern
Reg. 35001 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09297/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament dels serveis sanitaris d’atenció especialitzada 
per a la interrupció voluntària de l’embaràs en un context 
de retallades pressupostàries en els serveis de salut públics

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

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

El Govern de la Generalitat dóna compliment a la Llei 
orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i repro-
ductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, apro-
vada per les Corts Generals.

Barcelona, 30 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procediment de comunicació amb 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació a 
l’aturada de les obres de construcció d’un 
tram de la línia 9 del metro
Tram. 314-09305/09

Resposta del Govern
Reg. 32347 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09305/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procediment de comunicació amb l’Ajuntament de Bar-
celona amb relació a l’aturada de les obres de construc-
ció d’un tram de la línia 9 del metro

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que donem resposta conjunta a les iniciatives 314-
09305/09, 314-09306/09, 314-09307/09, 314-09308/09, 
314-09309/09 i 314-09310/09, amb les següents conside-
racions:

Aquest Departament manté contacte habitual amb l’A-
juntament de Barcelona per coordinar els diferents as-
pectes relatius a les obres en execució.

També i de manera coordinada amb l’Ajuntament s’han 
portat a terme reunions i assemblees amb veïns i veïnes 
i associacions de l’entorn d’algunes de les obres, per ex-
plicar la situació i les actuacions que es portaran a terme.

L’aturada de les tuneladores de l’L9 en un lloc tècnica-
ment adequat no comporta, des d’un punt de vista tècnic 
i constructiu, l’execució de noves infraestructures ni la 
modificació de les existents i, per tant, no implica un so-
brecost per noves actuacions.

La raó que ha motivat aquesta aturada en el tram 3r ha 
estat la no disponibilitat de finançament, donat que el Pla 
econòmic financer d’Ifercat definit per l’anterior Govern 
es fonamentava en ingressos inexistents o noves conces-
sions que fan que el deute del sector públic augmenti en-
cara més.

Les obres del tram tercer de l’L9 no han estat concessio-
nades.

El Govern treballa per adequar la planificació i el ritme 
d’execució dels treballs a les disponibilitats pressupos-
tàries reals.

La prioritat establerta pel Govern és que l’execució dels 
treballs que resten, vagi acompanyada de les disponibili-
tats pressupostàries reals.

Barcelona, 29 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 els costos addicionals provocats per 
l’aturada dels treballs de dues tuneladores 
de la línia 9 del metro
Tram. 314-09306/09

Resposta del Govern
Reg. 32347 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09305/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords adoptats amb les empre-
ses concessionàries de les obres de la línia 9 
del metro amb relació al tram paralitzat
Tram. 314-09307/09

Resposta del Govern
Reg. 32347 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09305/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les garanties de finançament de la 
construcció de la línia 9 del metro
Tram. 314-09308/09

Resposta del Govern
Reg. 32347 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09305/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les seves prioritats amb relació a la 
construcció de la línia 9 del metro
Tram. 314-09309/09

Resposta del Govern
Reg. 32347 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09305/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aturada dels treballs de dues tunela-
dores de la línia 9 del metro
Tram. 314-09310/09

Resposta del Govern
Reg. 32347 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09305/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades i els con-
tractes signats amb els mitjans de comuni-
cació escrits, digitals, televisius i radiofò-
nics el 2010 i el 2011
Tram. 314-09312/09

Resposta del Govern
Reg. 34793 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09312/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions atorgades i els contractes signats amb els 
mitjans de comunicació escrits, digitals, televisius i radi-
ofònics el 2010 i el 2011

Grup Parlamentari: SP SI

Proponents: Uriel Bertran Arrué

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb Número de Tramitació: 314-09312/09, amb 
la informació facilitada per la Secretaria de Comunica-
ció del Departament de la Presidència.

Barcelona, 2 de desembre de 2011

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

Annex

Les subvencions atorgades als mitjans de comunicació 
en 2010 i en 2011 és informació pública a l’abast del se-
nyor diputat a través del Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. En tot cas, en la seva globalitat, l’import 
destinat a subvencions, concedides a través de la Di-
recció General de mitjans de Comunicació van ser de 
19.875.313 en 2010 i de 6.658.896 en 2011.

Pel que fa referència a contractes publicitaris en 2010 el 
global d’inversió del Govern fou de 21.230.947, 57 euros. 
Pel que fa referència a 2011 la xifra en inversió publici-
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tària executada fins al mes d’octubre és d’1.795.067,65 
euros.

Barcelona, 1 de desembre de 2011

Josep Martí i Blanch
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els usos lingüístics en les notificaci-
ons d’incoacions de procediments i san-
cions en l’àmbit del procediment sanciona-
dor de trànsit
Tram. 314-09313/09

Resposta del Govern
Reg. 32549 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09313/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els usos lingüístics en les notificacions d’incoacions de 
procediments i sancions en l’àmbit del procediment san-
cionador de trànsit

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 dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-09313/09.

En les notificacions dels expedients sancionadors de 
trànsit s’utilitza el català o el castellà en funció del lloc 
de residència del presumpte infractor, excepte si la per-
sona interessada sol·licita l’ús d’un dels dos idiomes ofi-
cials.

Si el presumpte infractor té la seva residència al territori 
de Catalunya, País Valencià o les Illes Balears (territo-
ri dels Països Catalans), la notificació s’envia en català, a 
no ser que aquesta persona expressament hagi sol·licitat 
que se li enviï en castellà, cas en què se li practicaran en 
aquest idioma.

Si el presumpte infractor té la seva residència fora dels 
esmentats territoris, la notificació se li enviarà en cas-
tellà.

Barcelona, 30 de novembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Unitat de Mitjans Aeris dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-09314/09

Resposta del Govern
Reg. 32550 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09314/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
Unitat de Mitjans Aeris dels Mossos d’Esquadra

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 dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-09314/09.

Actualment, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra (PG-ME) disposa, amb dedicació exclusiva, d’un 
helicòpter i cinc funcionaris de la PG-ME que desenvo-
lupen les tasques d’operador de vol, operador de grua i 
operador de la càmera Wescam MX15i, amb les cate-
gories professionals de: un sergent, dos caporals i dos 
agents. Pel que fa al pilot de l’aeronau, s’inclou en la con-
tractació del servei d’helicòpter.

A més, la PG-ME disposa d’hores de vol extres amb dos 
helicòpters, assignats a Bombers de la Generalitat, i que 
són ordinàriament utilitzats per les unitats especials com 
la Unitat d’Intervenció en Muntanya, la Unitat Canina, la 
Unitat Subaquàtica i l’Àrea del GEI, ja que estan dotats 
de grua.

Pel que fa l’accés als serveis de mitjans aeris, es realit-
za mitjançant un procés de sol·licitud de currículums de 
caràcter intern, publicat a la Intranet corporativa del cos 
de Mossos d’Esquadra, en el qual es descriu el lloc de 
treball, la/es categoria/es, la localitat i els requisits dels 
participants.

L’Àrea d’Ordenació Professional de la Comissaria Ge-
neral de Planificació i Organització coordina el procés 
de rebuda de currículums i convoca a les entrevistes psi-
coprofessionals, que realitzen de manera conjunta un/a 
psicòleg/a del Servei d’Avaluació i Orientació Psicològi-
ca de la Direcció General de la Policia (DGP) i el cap 
dels mitjans aeris. L’assignació de les persones al lloc de 
treball es realitza per decisió consensuada en funció del 
currículum aportat pel candidat i el resultat de l’entre-
vista psicoprofessional. Finalment, un comunicat intern 
del cap de la Comissaria General de Planificació i Orga-
nització formalitza el resultat de les assignacions provi-
sionals al lloc de treball de la sol·licitud de currículums.

En ser un procés de selecció que es realitza mitjançant 
la sol·licitud interna de currículums, no hi ha publicació 
oficial. La sol·licitud de currículums es publica a la intra-
net corporativa per tal que arribi a tots els membres del 
col·lectiu.

Les dates dels oferiments realitzats entre el 2007 i el 
2011 han estat les següents:
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– 13 de març de 2008.

– 07 de juliol de 2008.

– 25 de març de 2009.

– 08 d’octubre de 2009.

Per altra banda, es desconeix el nombre exacte de mem-
bres de la PG-ME que disposen de titulacions aeronàu-
tiques.

Actualment, des de la Comissaria General de Recursos 
Operatius s’està estudiant una proposta de Pla de Carrera 
pels efectius que desenvolupen tasques als mitjans aeris 
de la PG-ME.

Barcelona, 30 de novembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el curs de formació bàsica 2010-2011 
del Cos de Mossos d’Esquadra fet a l’Insti-
tut de Seguretat Pública de Catalunya
Tram. 314-09315/09

Resposta del Govern
Reg. 32551 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09315/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el curs de formació bàsica 2010-2011 del Cos de Mos-
sos d’Esquadra fet a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya

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 dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-09315/09.

Dels 1.268 alumnes que han realitzat el Curs de forma-
ció bàsica per a policies 2010-2011 a l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya (ISPC), 60 (4,7%) han suspès. 
D’aquests, 36 (4,6%) eren aspirants a ingressar en el Cos 
de mossos d’esquadra i 24 (4,9%) eren aspirants a ingres-
sar en els cossos de policia local de Catalunya.

En detall, 3 alumnes han suspès pràctiques interdiscipli-
nàries, 1 alumne ha suspès el perfil de competències de 
servei (apartat conductual del Curs), 11 alumnes han sus-
pès pràctiques interdisciplinàries i el perfil de competèn-
cies de servei (apartat conductual del Curs), 44 alumnes 
han suspès tècniques d’autocontrol, pràctiques interdis-
ciplinàries i el perfil de competències de servei (apartat 
conductual del Curs) i 1 alumne ha suspès el mòdul de 
formació física.

La comunicació dels resultats finals als alumnes es fa 
una vegada s’ha reunit la Junta d’Avaluació i s’han apro-

vat les llistes d’aptes i no aptes, que es donen a conèixer 
de forma individual a cada aula. Una vegada comunicat 
el resultat i després d’uns minuts, els alumnes no aptes 
són acompanyats a fer els tràmits corresponents abans de 
deixar el recinte. Aquells que ho desitgen són acomia-
dats a l’auditori del centre per la directora de l’ISPC i pel 
cap d’instructors. Mentrestant, els alumnes aptes roma-
nen a les seves aules. El motiu de fer-ho d’aquesta forma 
és per evitar que l’alegria dels uns es pugui barrejar amb 
la decepció dels altres.

Pel que fa a les sol·licituds de revisió, s’ha de diferenciar 
el procés de revisió de les qualificacions durant el curs 
acadèmic del procediment de revisió de les qualifica-
cions definitives dels alumnes no aptes una vegada fina-
litzat el Curs de formació bàsica.

Per una banda, durant el curs l’alumnat té dret a la revi-
sió de les seves qualificacions i el seu exercici s’articula 
de la manera següent: en el termini de tres dies des de 
la publicació de les notes, l’alumnat pot demanar la re-
visió de les seves qualificacions; passat aquest termini, 
es concreta una data per fer les revisions sol·licitades i es 
comunica als alumnes interessats. Les revisions d’exa-
men es porten a terme el dia fixat entre les 18.00 hores 
i les 20.00 hores. El procediment està detallat en el Pla 
d’acció tutorial que es lliura a l’alumnat al començament 
del curs.

Per altra banda, una vegada ha finalitzat el curs selectiu a 
l’ISPC, es reuneix la Junta d’avaluació del Curs i s’envi-
en els resultats al tribunal qualificador del procés selec-
tiu per a l’ingrés a la categoria d’agent del cos de Mossos 
d’Esquadra i als tribunals qualificadors dels proces-
sos selectius per a l’accés a la categoria d’agent dels cossos 
de policia local de Catalunya. Les sol·licituds de revisió 
de les qualificacions que es formulen en aquesta fase del 
procés selectiu han de vehicular-se d’acord amb el règim 
de recursos i reclamacions que preveu la legislació vi-
gent sobre procediment administratiu.

Així doncs, l’ISPC ha rebut un total de 20 escrits, en-
tre sol·licituds de revisió i recursos d’alçada, d’alumnes 
«no aptes» en el Curs de formació bàsica per a policies 
2010-2011. En tots els casos s’estan tramitant com recur-
sos d’alçada contra la qualificació de «no apte». A data 
d’avui, els recursos que ja s’han resolt han confirmat la 
qualificació de «no aptes» dels recurrents.

Pel que fa a queixes específiques contra els instructors 
per part de l’alumnat per maltractament psicològic o 
pressió excessiva durant el Curs de formació bàsica 
2010-2011, la direcció de l’ISPC no n’ha rebut. Dels 
1.268 alumnes que van finalitzar el Curs de formació 
bàsica 2010-2011 únicament tres alumnes van demanar 
parlar o bé amb el cap d’instructors o bé amb la directora 
per expressar les seves consideracions sobre el compor-
tament dels seus professors i/o tutors.

No obstant això, l’ISPC té establerts uns protocols d’ac-
tuació per garantir el dret de l’alumnat a exposar qual-
sevol queixa, reclamació o suggeriment que considerin 
oportú. Així, tenen a la seva disposició «l’oficina d’aten-
ció a l’alumnat» perquè puguin tenir un òrgan al qual 
adreçar les seves sol·licituds, queixes o propostes, tant 
de forma individual com de forma col·lectiva a nivell de 
secció, i també es poden dirigir per correu electrònic al 
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cap d’instructors de forma personal i confidencial, sense 
seguir el conducte reglamentari, per si volen exposar una 
queixa del seu instructor o es poden entrevistar reser-
vadament amb el cap d’instructors i amb la Direcció de 
l’ISPC sense la presència del seu instructor. Per tant, 
si l’ISPC tingués coneixement de faltes de respecte o al-
tres circumstàncies que estiguin recollides en el regla-
ment disciplinari del cos de mossos d’esquadra, s’actua-
ria amb conseqüència i rigorositat.

Pel que fa a l’assignatura de pràctiques interdisciplinà-
ries, aquesta és de 60 hores distribuïdes entre els tres 
trimestres del curs. Durant el primer trimestre, les pràc-
tiques només són formatives i estan enfocades al diàleg 
i la mediació de conflictes entre els/les agents/es i els/les 
ciutadans/es. En el segon trimestre, els supòsits són més 
complexos i es comencen a introduir aspectes penals, 
administratius i de trànsit d’acord amb els coneixements 
adquirits pels alumnes en aquestes assignatures. En el 
tercer trimestre s’incrementa la complexitat dels casos, 
interrelacionant diverses assignatures i problemàtiques. 
Així, durant el segon i tercer trimestre les pràctiques són 
formatives-avaluatives i tots els alumnes fan un mínim 
de quatre pràctiques i un màxim de sis.

Per tot això, no és possible que hi hagi diferencies subs-
tancials entre uns alumnes i uns altres. Els alumnes fan 
les pràctiques prèviament dissenyades, que formen part 
d’un pool de pràctiques, totes elles estructurades i tanca-
des i classificades en nivells de dificultat i per trimestres.

Aquestes sessions de pràctiques interdisciplinàries són 
sempre de dues hores consecutives. A la part final de la 
sessió es destina un temps per a la valoració global de 
la pràctica que consisteix en explicar a l’alumnat els as-
pectes de la pràctica que han resolt correctament i els 
aspectes que necessiten millorar.

Tot i això, Pràctiques interdisciplinàries és una assigna-
tura que té una única nota al final. Quan es fa pública 
la nota de l’assignatura, els alumnes que ho demanen 
tenen dret a la revisió de la seva qualificació. En aques-
ta revisió, l’alumne/a pot veure les puntuacions de totes 
les pràctiques i les qualificacions de cadascun dels tres 
àmbits que valoren els dos avaluadors (instructor/a i 
professor/a).

Durant el Curs de formació bàsica 2010-2011 les pràcti-
ques no s’han gravat en vídeo i no està previst fer-ho per 
al curs 2011-2012, tot i que l’ISPC estudiarà l’oportunitat 
i també la viabilitat de fer-ho en successives promocions.

Pel que fa al Curs de formació bàsica per a policies, 
l’alumnat ha de superar l’avaluació acadèmica i l’avalua-
ció del perfil de competències de servei (avaluació con-
ductual).

Per a la valoració de l’apartat conductual del curs, l’ISPC 
ha elaborat el Manual d’observació i l’avaluació del perfil 
de competències de servei de l’alumnat que estableix el 
conjunt de mesures de coordinació, els criteris, les pau-
tes i el diccionari de competències específiques, amb els 
indicadors de comportament i les escales de valoració 
quantitativa (0-10) per a cada competència, amb la fina-
litat de garantir l’objectivitat, el rigor i la unitat de criteri 
en la qualificació numèrica d’aquestes observacions.

L’equip d’avaluació (multidisciplinari) ha de garantir 
l’objectivitat i el rigor en la valoració dels alumnes, mit-
jançant el contrast de les observacions i l’adopció de les 
mateixes pautes de valoració. A més, l’equip d’avalua-
ció, disposa d’una guia compartida de bones pràctiques 
amb l’objectiu d’establir els canals de comunicació entre 
l’equip avaluador i, sobretot, en relació a l’avaluació de 
l’alumnat, per tal d’emfatitzar la imparcialitat i l’objecti-
vitat en l’observació de l’alumne/a i en la seva evolució i 
el seu progrés, o no, dels seus aprenentatges i de la inte-
gració dels coneixements fins a finals de curs.

Cal remarcar que el programa del Curs d’instructor poli-
cial de l’ISPC, amb un total de 170 hores lectives, inclou 
un mòdul d’aprenentatge de 35 hores sobre avaluació del 
perfil de competències de servei. El curs d’instructors, i 
concretament aquest mòdul específic d’aprenentatge, és 
un requisit indispensable perquè el tutor pugui desenvo-
lupar la seva activitat docent i d’avaluació en el marc dels 
cursos de formació bàsica per a policies i també és un 
element més que contribueix a unificar els criteris d’ava-
luació.

Finalment, l’ISPC treballa per a la millora contínua del 
seus programes formatius i, amb aquest objectiu, ha im-
pulsat el Pla director de millora de la formació policial. 
Aquest Pla s’organitza en diversos programes i tot i que 
no està previst introduir canvis en el Curs de formació 
bàsica que va començar a principis del mes d’octubre, 
entre els projectes que integren el Programa de millora 
del Curs de formació bàsica hi ha el de l’anàlisi del curs 
actual i el de la revisió crítica i actualitzada de la des-
cripció de les competències professionals per a la forma-
ció de l’agent de policia.

Barcelona, 30 de novembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els espais publicitaris contractats pel 
Govern amb l’empresa editorial del Diari de 
Girona i de Regió 7 el 2010
Tram. 314-09326/09

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09326/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
espais publicitaris contractats pel Govern amb l’empresa 
editorial del Diari de Girona i de Regió 7 el 2010

Grup Parlamentari: SP C’s

Proponents: Albert Rivera Díaz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta conjun-
ta a les preguntes escrites, amb número de tramitació: 
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314-09326/09 a 314-09335/09, ambdues incloses, i 314-
09343/09 a 314-09348/09, ambdues incloses, amb la in-
formació facilitada per la Secretaria de Comunicació del 
Departament de la Presidència.

Barcelona, 2 de desembre de 2011

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

Annex

Els espais publicitaris que el Govern va contractar en 
conjunt pel 2010 en els mitjans de comunicació va as-
cendir a 21.230.947,57 euros, una xifra superior a la del 
2009 que va situar-se en 20.181.740,03.

Referent a contractes publicitaris amb les diferents em-
preses, en 2010 el global d’inversió del Govern fou de 
21.230.947,57 euros.

Pel que fa a l’any 2011 la xifra executada fins al mes 
d’octubre és d’1.795.067,65 euros.

Barcelona, 1 de desembre de 2011

Josep Martí i Blanch
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els espais publicitaris contractats pel 
Govern amb l’empresa editorial del Diari de 
Sabadell el 2010
Tram. 314-09327/09

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els espais publicitaris contractats pel 
Govern amb l’empresa editorial del Diari de 
Tarragona el 2010
Tram. 314-09328/09

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els espais publicitaris contractats pel 
Govern amb l’empresa editorial del Diari de 
Terrassa el 2010
Tram. 314-09329/09

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els espais publicitaris contractats pel 
Govern amb l’empresa editorial d’El 9 Nou 
el 2010
Tram. 314-09330/09

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els espais publicitaris contractats pel 
Govern amb l’empresa editorial d’El Punt i 
l’Avui el 2010
Tram. 314-09331/09

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els espais publicitaris contractats pel Go-
vern amb l’empresa editorial del Segre el 2010
Tram. 314-09332/09

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09326/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els espais publicitaris contractats pel 
Govern amb l’empresa editorial Grup Godó 
el 2010
Tram. 314-09333/09

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els espais publicitaris contractats pel 
Govern amb l’empresa editorial Grup Zeta el 
2010
Tram. 314-09334/09

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els espais publicitaris contractats pel 
Govern amb l’empresa editorial de La Maña-
na el 2010
Tram. 314-09335/09

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els espais publicitaris contractats pel Go-
vern amb l’empresa editorial de l’ABC el 2010
Tram. 314-09343/09

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els espais publicitaris contractats pel 
Govern amb l’empresa editorial de l’Ara el 
2010
Tram. 314-09344/09

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els espais publicitaris contractats pel 
Govern amb l’empresa editorial d’El Mundo 
el 2010
Tram. 314-09345/09

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els espais publicitaris contractats pel Go-
vern amb l’empresa editorial d’El País el 2010
Tram. 314-09346/09

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els espais publicitaris contractats pel 
Govern amb l’empresa editorial de La Razón 
el 2010
Tram. 314-09347/09

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09326/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els espais publicitaris contractats pel Go-
vern amb l’empresa editorial Mediapubli So-
ciedad de Publicaciones y Ediciones el 2010
Tram. 314-09348/09

Resposta del Govern
Reg. 34792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-09326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions de capital a Spanair o 
als seus accionistes
Tram. 314-11390/09

Resposta del Govern
Reg. 35097 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11390/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions de capital a Spanair o als seus accionistes

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, us comunico que aquesta pregun-
ta es respon conjuntament amb la pregunta amb número 
de tramitació 314-11392/09, amb la informació següent:

El paper de la Generalitat de Catalunya en relació amb 
l’empresa Spanair, és el de col·laboració institucional 
amb l’Ajuntament de Barcelona, per donar suport a Fira 
de Barcelona perquè aquesta entitat pugui participar en 
la consolidació d’una companyia aèria d’importància es-
tratègica en l’àmbit econòmic i logístic, amb centre de 
decisió a Catalunya.

D’altra banda, i pel que fa a aportacions directes o ope-
racions financeres (avals o crèdits) per mitjà de l’ICF, cal 
dir que l’ICF no té cap participació o accionariat a Spa-
nair, i que el principi de confidencialitat que regeix l’ac-
tivitat de tota entitat financera impedeix proporcionar 
informació sobre les seves operacions de finançament.

Sobre aquest darrer extrem, del deure de confidenciali-
tat de l’ICF d’acord amb la normativa vigent, ja es va 
informar al grup formulant de la pregunta, en respos-
ta a anteriors preguntes aquest mateix any (números de 
tramitació 314-00655/09, 314-00656/09 i 314-00657/09) 
del mateix grup parlamentari.

Barcelona, 2 de desembre de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el seu capteniment amb relació a 
l’empresa Spanair
Tram. 314-11391/09

Resposta del Govern
Reg. 32348 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11391/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
seu capteniment amb relació a l’empresa Spanair

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

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

El Govern de la Generalitat aposta per la creació d’un 
Sistema Aeroportuari Català, integrat per diferents in-
fraestructures aeroportuàries complementàries i gestio-
nades de manera individualitzada. En aquest model, 
l’aeroport de Barcelona ha d’esdevenir el veritable hub 
de sistema, connectat a escala global amb les principals 
regions econòmiques del planeta, i amb una àrea d’influ-
ència estesa al conjunt de la Conca Mediterrània.

Spanair és una companyia aèria basada a Barcelona que 
ha traçat una estratègia fonamentada en la transformació 
de l’aeroport en un hub a escala euromediterrània, i està 
treballant per fer possible la creació de nous enllaços de 
llarg recorregut, de forma individual i conjunta amb els 
seus socis d’Star Alliance, i per millorar, igualment, la 
connectivitat de l’aeroport.

Barcelona, 29 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el valor actual de les inversions fetes 
a Spanair
Tram. 314-11392/09

Resposta del Govern
Reg. 35097 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11390/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució dels accessos viaris i fer-
roviaris al port de Barcelona a càrrec de la 
disposició addicional tercera de l’Estatut
Tram. 314-11393/09

Resposta del Govern
Reg. 32349 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11393/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exe-
cució dels accessos viaris i ferroviaris al port de Barcelona 
a càrrec de la disposició addicional tercera de l’Estatut

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

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

La proposta a què fa referència la pregunta la va fer el 
Ministre en el transcurs d’una roda de premsa. Des del 
Departament s’està a l’espera d’una comunicació oficial 
per part del Ministeri que permeti conèixer en detall els 
termes d’aquesta proposta.

Barcelona, 29 de novembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’entrada en funcionament del centre 
de dia per a gent gran de Bell-lloc d’Urgell 
(Pla d’Urgell)
Tram. 314-11398/09

Resposta del Govern
Reg. 35121 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11398/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’entrada en funcionament del centre de dia per a gent 
gran de Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano, Mònica Lafuente de 
la Torre

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que al llarg 
de l’any 2012 es treballarà la posada en funcionament 
d’aquest equipament, d’acord amb l’anàlisi de les neces-
sitats territorials reals.

Barcelona, 9 de desembre de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plans per a reduir l’atur a la meitat 
durant la IX legislatura
Tram. 314-11410/09

Resposta del Govern
Reg. 34859 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11410/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els plans per a reduir l’atur a la meitat durant la IX le-
gislatura

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 les preguntes amb NT. de la 314-11410/09 a la 314-
11412/09:

El Govern de Catalunya comparteix amb la Unió Euro-
pea l’objectiu d’arribar al 75% de la població activa ocu-
pada al 2020. Per aquest motiu, el Govern es va marcar 
com a gran repte d’aquesta legislatura intentar reduir 
l’atur a la meitat. Així doncs, es van presentar les bases 
per a l’Estratègia Catalana de l’Ocupació, que bàsica-
ment les podríem resumir en tres blocs: un primer, que 
té com a directriu la creació de llocs de treball. Té com 
a pilars bàsics: un pla de política industrial, que té com a 
principals eixos d’actuació l’atracció de noves inversions 
i mantenir les ja existents, la innovació, la internaciona-
lització i la capitalització empresarial; i un pla per fo-
mentar i estimular l’emprenedoria. Un segon bloc, que 
té com a directriu l’ocupabilitat dels treballadors. Desta-
quen la Reforma del SOC i el pla d’integració de la for-
mació professional, això és, la formació continuada, la 
formació ocupacional i la FP. I un tercer bloc, que té com 
a directriu la millora del mercat de treball i que consis-
teix en fer més transparent tot el mercat de treball per do-
nar més accessibilitat a les persones aturades, i un major 
i millor assessorament als estudiants a l’hora d’escollir 
carrera universitària o d’altres modalitats de formació.

Dit això, el Departament d’Empresa i Ocupació és cons-
cient que hi ha una sèrie de factors externs que són neces-
saris i indispensables perquè les taxes d’atur a Catalunya 
es redueixin a la meitat i que no depenen de l’actuació del 
Govern de la Generalitat. Un primer factor clau és que, 
a nivell europeu, s’ha de recuperar la confiança en l’euro 
i els bancs han de tornar a donar liquiditat al sistema. 
En aquest sentit, el Govern de la Generalitat només pot 
contribuir a aconseguir-ho rebaixant l’actual percentatge 
de dèficit públic. Un segon factor clau és el de tornar als 
valors de la cultura del treball, de l’esforç i del mèrit, in-
centivar els emprenedors i deixar enrere la cultura de la 
subvenció. I un tercer factor clau és el de la negociació 
col·lectiva, això és, establir unes bases de la competitivi-
tat tot revisant els criteris de productivitat, salaris i preus.

Gairebé acabat el primer any de la legislatura, els resul-
tats estan encara lluny dels desitjats doncs el mercat de 
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treball està fortament sotmès a la pressió de la manca de 
liquiditat i també a la poca credibilitat que l’euro té en 
els mercats internacionals, encara a dia d’avui.

Per últim, el Govern no ha encarregat externament cap 
informe o estudi relatiu a l’objectiu de reduir l’atur a la 
meitat durant la legislatura.

Barcelona, 28 de novembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’encàrrec de fer un informe relatiu a 
la reducció de l’atur a la meitat durant la IX 
legislatura
Tram. 314-11411/09

Resposta del Govern
Reg. 34859 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11410/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions que s’estan fent per a re-
duir l’atur a la meitat
Tram. 314-11412/09

Resposta del Govern
Reg. 34859 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11410/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions fetes al comerç de 
venda ambulant el 2011
Tram. 314-11413/09

Resposta del Govern
Reg. 34860 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11413/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions fetes al comerç de venda ambulant el 2011

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 les preguntes amb NT.: de la 314-11413/09 a la 314-
11415/09:

Aquestes preguntes es troben relacionades amb la cam-
panya de control de l’economia irregular en mercats am-
bulants o venda no sedentària de Catalunya, duta a terme 
enguany per la Inspecció de Treball de Catalunya.

Les visites d’inspecció efectuades a Catalunya en relació 
amb la campanya de control de l’economia irregular en 
mercats ambulants ascendeixen a un total de 396, actu-
acions de les que han estat finalitzades en 156 casos i 
pendents de finalització 240.

Com a conseqüència de les visites d’inspecció referides, 
la Inspecció de Treball ha emès 4 actes d’infracció, que 
han incoat els corresponents procediments sancionadors 
per motiu d’infraccions en matèria de Seguretat Social. 
Aquests 4 expedients sancionadors fan referència a dues 
infraccions que es localitzen a la província de Lleida i 
són imputables a 2 treballadors, per motiu de compati-
bilitzar la prestació d’atur amb la prestació de treball no 
declarat, i a dues infraccions atribuïbles a llurs empresa-
ris, per motiu d’ocupar perceptors de la prestació d’atur.

L’import total a què ascendeixen les 4 sancions imposa-
bles és de 16.252 euros, als quals s’han d’afegir 99,12 eu-
ros en concepte de liquidació de quotes de la Seguretat 
Social derivades.

Atès que el mòdul de treball de l’aplicació informàtica 
de la Inspecció de Treball té un contingut d’abast territo-
rial provincial, no es disposen dades referents a la deter-
minació del municipi on s’han executat les actuacions.

D’acord amb la Llei 42/1997, de 14 de novembre, or-
denadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
així com amb el Reial decret 206/2010, del 26 de febrer, 
sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de 
Catalunya en matèria de funció pública inspectora de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, no es troben dins 
de les seves funcions la consideració de circumstàncies 
socials i econòmiques dels subjectes responsables, com 
tampoc la determinació, planificació o execució de me-
sures socials relatives a la situació dels infractors, limi-
tant-se les funcions de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, a la verificació del compliment de la normativa 
en l’ordre social a través de comprovacions prèvies a 
eventuals procediments sancionadors o de liquidació.

Tanmateix, les persones sancionades fins el moment ho 
han estat per compatibilitzar treball no declarat amb la 
prestació d’atur, per tant aquestes persones tenen els in-
gressos d’aquesta prestació i no seria necessària cap altra 
actuació de protecció social. En tot cas, si, eventualment 
les persones sancionades quedessin sense cap recurs eco-
nòmic es podrien acollir, com qualsevol altre ciutadà, als 
serveis i prestacions socials que s’adaptin a la seva situació.

Barcelona, 28 de novembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació socioeconòmica de les 
persones sancionades pel comerç de venda 
ambulant el 2011
Tram. 314-11414/09

Resposta del Govern
Reg. 34860 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11413/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a pal·liar la situació 
de les persones sancionades pel comerç de 
venda ambulant que es puguin trobar en risc 
d’exclusió
Tram. 314-11415/09

Resposta del Govern
Reg. 34860 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11413/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris d’aplicació del règim de 
les autoritzacions dels titulars d’estacions 
d’inspecció tècnica de vehicles
Tram. 314-11416/09

Resposta del Govern
Reg. 34861 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11416/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris d’aplicació del règim de les autoritzacions dels 
titulars d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles

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, us informo del següent:

El Govern no té previst canviar ni ampliar els criteris 
d’aplicació del règim d’autoritzacions dels titulars d’es-
tacions d’inspecció tècnica de vehicles, contingut a la 
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial. En 

tot cas, es pensa continuar desenvolupant els preceptes 
actuals.

Barcelona, 28 de novembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cessament del subdirector general 
de Seguretat Industrial
Tram. 314-11417/09

Resposta del Govern
Reg. 34862 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11417/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cessament del subdirector general de Seguretat Indus-
trial

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 les preguntes amb NT. de la 314-11417/09 a la 314-
11419/09:

Els llocs de subdirector general, i en concret, pel que fa 
al lloc de subdirector general de Seguretat industrial, de 
conformitat amb el previst als articles 63 del Decret le-
gislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refo-
sa en un text únic de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de Funció Pública i l’article 93 del 
Reglament 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament general de provisió de llocs de treball i pro-
moció professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, és proveeixen mitjançant 
lliure designació.

El senyor Albert Roig Juan va ser nomenat subdirector 
general de Seguretat Industrial mitjançant Resolució 
IUE/2316/2010, de 5 de juliol, sobre nomenament del 
senyor Albert Roig Juan com a subdirector general de 
Seguretat Industrial, adscrit a la Secretaria d’Indústria i 
Empresa. (DOGC núm. 5669 de 13.07.2011).

L’article 99.1 del Reglament 123/1997, de 13 de maig, 
preveu que els funcionaris nomenats per a llocs de tre-
ball pel procediment de lliure designació podran ser ces-
sats amb caràcter discrecional pel mateix òrgan que els 
va nomenar; d’acord amb aquest precepte el cessament 
del funcionari que ocupava el lloc de subdirector Gene-
ral de Seguretat Industrial, va ser efectuat, amb caràcter 
discrecional, mitjançant la Resolució EMO/2114/2011, 
de 6 de setembre, de cessament del senyor Albert Roig 
Juan com a subdirector general de Seguretat Industrial 
del Departament d’Empresa i Ocupació. en el DOGC 
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núm. 5961 de 12.09.2011, tal i com preveu l’article 99.3 
del mateix reglament.

D’acord amb la relació de llocs de treball, per ocupar el 
lloc de subdirector general de Seguretat Industrial, esde-
vé necessari ser funcionari del cos superior d’adminis-
tració general i de tots els cossos específics del grup A. 
Tanmateix, per ocupar aquest lloc, si bé, no són requisits 
formatius obligatoris, el perfil competencial adequat per 
ocupar-lo ha de tenir coneixements en normativa i legis-
lació industrial, reglaments, instruccions de seguretat in-
dustrials, inspecció en general i organització industrial.

Barcelona, 28 de novembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el perfil professional del càrrec de 
subdirector general de Seguretat Industrial
Tram. 314-11418/09

Resposta del Govern
Reg. 34862 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11417/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre el cessament del sub-
director general de Seguretat Industrial i els 
criteris d’aplicació del règim de les autorit-
zacions dels titulars d’estacions d’inspecció 
tècnica de vehicles
Tram. 314-11419/09

Resposta del Govern
Reg. 34862 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11417/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana de visites nocturnes el ge-
ner i el febrer del 2011 al CAP Alcover
Tram. 314-11454/09

Resposta del Govern
Reg. 35002 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11454/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana de visites nocturnes el gener i el 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 314-11454/09, 314-11457/09, 314-11458/09, 
314-11459/09 i 314-11460/09 es responen conjuntament.

La mitjana de visites nocturnes, entre les 21 hores i les 
8 hores, durant els mesos de gener i febrer de 2011 al 
CAP Alcover, Riudoms, Vandellòs, La Selva del Camp i 
l’Arboç, ha estat la següent:

Gener 2011 Febrer 2011

Alcover 3,9 3,2
Riudoms 5,7 4,6
Vandellòs 7,3 7,0
La Selva de Camp 6,3 7,9
L’Arboç 4,7 6,4

Barcelona, 2 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana de visites nocturnes el ge-
ner i el febrer del 2011 al CAP Riudoms
Tram. 314-11457/09

Resposta del Govern
Reg. 35002 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11454/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana de visites nocturnes el ge-
ner i el febrer del 2011 al CAP Vandellòs
Tram. 314-11458/09

Resposta del Govern
Reg. 35002 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11454/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana de visites nocturnes el gener 
i el febrer del 2011 al CAP La Selva del Camp
Tram. 314-11459/09

Resposta del Govern
Reg. 35002 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11454/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana de visites nocturnes el ge-
ner i el febrer del 2011 al CAP L’Arboç
Tram. 314-11460/09

Resposta del Govern
Reg. 35002 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11454/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de compra de lots de Na-
dal del sector públic
Tram. 314-11632/09

Resposta del Govern
Reg. 32414 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11632/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de compra de lots de Nadal del sector públic

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita amb número de tramitació 314-11632/09, conjun-
tament amb la número de tramitació 314-11633/09.

Les despeses corresponents a obsequis institucionals 
(dins les quals s’inclourien els lots de Nadal) s’imputen 
a l’aplicació 226.0002 (atencions protocol·làries i repre-
sentatives) del Capítol 2 dels pressupostos de la Genera-
litat, que inclou les despeses realitzades exclusivament 
pels membres del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
els secretaris generals i tot aquell personal que exerceixi, 
amb motiu del seu treball, funcions directives i de repre-
sentació que siguin necessàries per mantenir la correcció, 
l’atenció social i representativa envers sectors i persones 
alienes al departament o entitat del seu àmbit d’actuació.

L’esmentada aplicació ha suportat una important reduc-
ció en els darrers pressupostos, com a expressió de la 
voluntat del Govern de reducció de la despesa pública.

L’atorgament de lots de Nadal havia estat una pràctica 
tradicionalment exercida en alguns ens públics (mai pels 
òrgans centrals de l’Administració de la Generalitat) per 
tal de gratificar el personal al seu servei, pràctica que 
s’ha anat reduint progressivament i, que actualment, està 
gairebé extingida.

Barcelona, 30 de novembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de compra de lots de Na-
dal per part de les empreses públiques
Tram. 314-11633/09

Resposta del Govern
Reg. 32414 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11632/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva participació en la decisió del 
Banc d’Espanya de controlar les accions 
dels bancs creats per les caixes d’estalvi 
CatalunyaCaixa i Unnim
Tram. 314-11725/09

Resposta del Govern
Reg. 35098 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11725/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la seva participació en la decisió del Banc d’Espanya 
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de controlar les accions dels bancs creats per les caixes 
d’estalvi CatalunyaCaixa i Unnim

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 comunico que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb les preguntes amb 
número de tramitació 314-11726/09, 314-11727/09, 314-
11728/09, 314-11729/09, 314-11730/09 i 314-11731/09, 
amb la informació següent:

La interpel·lació sobre caixes d’estalvis (NT 300-
00087/09), formulada pel mateix grup parlamentari i 
tinguda en el ple del 2 de novembre de 2011, es va subs-
tanciar posteriorment a la presentació d’aquestes pregun-
tes escrites. Així, el contingut de la interpel·lació es va 
articular principalment sobre els mateixos punts objecte 
de les preguntes, de manera que les meves intervencions 
durant la seva substanciació donaven també resposta als 
diversos punts formulats en les preguntes de referència.

Barcelona, 2 de desembre de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració feta pel Banc d’Espanya 
dels bancs creats per CatalunyaCaixa i Un-
nim i la participació d’aquestes caixes d’es-
talvi en el capital bancari
Tram. 314-11726/09

Resposta del Govern
Reg. 35098 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11725/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les exigències de recapitalització im-
posades pel Banc d’Espanya a Catalunya-
Caixa i Unnim
Tram. 314-11727/09

Resposta del Govern
Reg. 35098 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11725/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’exclusió de representants dels tre-
balladors en els consells d’administració 
dels bancs creats per les caixes d’estalvi 
CatalunyaCaixa i Unnim
Tram. 314-11728/09

Resposta del Govern
Reg. 35098 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11725/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la remuneració dels alts directius dels 
bancs creats per les caixes d’estalvi Catalu-
nyaCaixa i Unnim
Tram. 314-11729/09

Resposta del Govern
Reg. 35098 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11725/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat de l’obra social de Cata-
lunyaCaixa i Unnim
Tram. 314-11730/09

Resposta del Govern
Reg. 35098 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11725/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el retorn a la societat dels beneficis 
dels nous bancs creats per les caixes d’es-
talvi CatalunyaCaixa i Unnim
Tram. 314-11731/09

Resposta del Govern
Reg. 35098 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11725/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació pressupostària, conve-
ni, contracte o compromís establerts per al 
2011 a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-11752/09

Resposta del Govern
Reg. 35003 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11752/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació pressupostària, conveni, contracte o com-
promís establerts per al 2011 a la regió sanitària de l’Alt 
Pirineu i Aran

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-11752/09 a 314-12118/09 es responen 
conjuntament.

Les dades sobre assignació pressupostària, conveni, con-
tracte o compromís establerts per al 2011 per a totes les 
regions sanitàries i entitats sol·licitades es poden consul-
tar a l’annex.

Barcelona, 2 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-11752/09 
respon conjuntament, també, les preguntes següents: 
314-11753/09, 314-11754/09, 314-11755/09, 314-11756/09, 
314-11757/09, 314-11758/09, 314-11759/09, 314-11760/09, 
314-11761/09, 314-11762/09, 314-11763/09, 314-11764/09, 
314-11765/09, 314-11766/09, 314-11767/09, 314-11768/09, 
314-11769/09, 314-11770/09, 314-11771/09, 314-11772/09, 
314-11773/09, 314-11774/09, 314-11775/09, 314-11776/09, 
314-11777/09, 314-11778/09, 314-11779/09, 314-11780/09, 
314-11781/09, 314-11782/09, 314-11783/09, 314-11784/09, 
314-11785/09, 314-11786/09, 314-11787/09, 314-11788/09, 
314-11789/09, 314-11790/09, 314-11791/09, 314-11792/09, 
314-11793/09, 314-11794/09, 314-11795/09, 314-11796/09, 
314-11797/09, 314-11798/09, 314-11799/09, 314-11800/09, 
314-11801/09, 314-11802/09, 314-11803/09, 314-11804/09, 
314-11805/09, 314-11806/09, 314-11807/09, 314-11808/09, 
314-11809/09, 314-11810/09, 314-11811/09, 314-11812/09, 
314-11813/09, 314-11814/09, 314-11815/09, 314-11816/09, 
314-11817/09, 314-11818/09, 314-11819/09, 314-11820/09, 
314-11821/09, 314-11822/09, 314-11823/09, 314-11824/09, 
314-11825/09, 314-11826/09, 314-11827/09, 314-11828/09, 
314-11829/09, 314-11830/09, 314-11831/09, 314-11832/09, 
314-11833/09, 314-11834/09, 314-11835/09, 314-11836/09, 
314-11837/09, 314-11838/09, 314-11839/09, 314-11840/09, 
314-11841/09, 314-11842/09, 314-11843/09, 314-11844/09, 
314-11845/09, 314-11846/09, 314-11847/09, 314-11848/09, 
314-11849/09, 314-11850/09, 314-11851/09, 314-11852/09, 
314-11853/09, 314-11854/09, 314-11855/09, 314-11856/09, 
314-11857/09, 314-11858/09, 314-11859/09, 314-11860/09, 

314-11861/09, 314-11862/09, 314-11863/09, 314-11864/09, 
314-11865/09, 314-11866/09, 314-11867/09, 314-11868/09, 
314-11869/09, 314-11870/09, 314-11871/09, 314-11872/09, 
314-11873/09, 314-11874/09, 314-11875/09, 314-11876/09, 
314-11877/09, 314-11878/09, 314-11879/09, 314-11880/09, 
314-11881/09, 314-11882/09, 314-11883/09, 314-11884/09, 
314-11885/09, 314-11886/09, 314-11887/09, 314-11888/09, 
314-11889/09, 314-11890/09, 314-11891/09, 314-11892/09, 
314-11893/09, 314-11894/09, 314-11895/09, 314-11896/09, 
314-11897/09, 314-11898/09, 314-11899/09, 314-11900/09, 
314-11901/09, 314-11902/09, 314-11903/09, 314-11904/09, 
314-11905/09, 314-11906/09, 314-11907/09, 314-11908/09, 
314-11909/09, 314-11910/09, 314-11911/09, 314-11912/09, 
314-11913/09, 314-11914/09, 314-11915/09, 314-11916/09, 
314-11917/09, 314-11918/09, 314-11919/09, 314-11920/09, 
314-11921/09, 314-11922/09, 314-11923/09, 314-11924/09, 
314-11925/09, 314-11926/09, 314-11927/09, 314-11928/09, 
314-11929/09, 314-11930/09, 314-11931/09, 314-11932/09, 
314-11933/09, 314-11934/09, 314-11935/09, 314-11936/09, 
314-11937/09, 314-11938/09, 314-11939/09, 314-11940/09, 
314-11941/09, 314-11942/09, 314-11943/09, 314-11944/09, 
314-11945/09, 314-11946/09, 314-11947/09, 314-11948/09, 
314-11949/09, 314-11950/09, 314-11951/09, 314-11952/09, 
314-11953/09, 314-11954/09, 314-11955/09, 314-11956/09, 
314-11957/09, 314-11958/09, 314-11959/09, 314-11960/09, 
314-11961/09, 314-11962/09, 314-11963/09, 314-11964/09, 
314-11965/09, 314-11966/09, 314-11967/09, 314-11968/09, 
314-11969/09, 314-11970/09, 314-11971/09, 314-11972/09, 
314-11973/09, 314-11974/09, 314-11975/09, 314-11976/09, 
314-11977/09, 314-11978/09, 314-11979/09, 314-11980/09, 
314-11981/09, 314-11982/09, 314-11983/09, 314-11984/09, 
314-11985/09, 314-11986/09, 314-11987/09, 314-11988/09, 
314-11989/09, 314-11990/09, 314-11991/09, 314-11992/09, 
314-11993/09, 314-11994/09, 314-11995/09, 314-11996/09, 
314-11997/09, 314-11998/09, 314-11999/09, 314-12000/09, 
314-12001/09, 314-12002/09, 314-12003/09, 314-12004/09, 
314-12005/09, 314-12006/09, 314-12007/09, 314-12008/09, 
314-12009/09, 314-12010/09, 314-12011/09, 314-12012/09, 
314-12013/09, 314-12014/09, 314-12015/09, 314-12016/09, 
314-12017/09, 314-12018/09, 314-12019/09, 314-12020/09, 
314-12021/09, 314-12022/09, 314-12023/09, 314-12024/09, 
314-12025/09, 314-12026/09, 314-12027/09, 314-12028/09, 
314-12029/09, 314-12030/09, 314-12031/09, 314-12032/09, 
314-12033/09, 314-12034/09, 314-12035/09, 314-12036/09, 
314-12037/09, 314-12038/09, 314-12039/09, 314-12040/09, 
314-12041/09, 314-12042/09, 314-12043/09, 314-12044/09, 
314-12045/09, 314-12046/09, 314-12047/09, 314-12048/09, 
314-12049/09, 314-12050/09, 314-12051/09, 314-12052/09, 
314-12053/09, 314-12054/09, 314-12055/09, 314-12056/09, 
314-12057/09, 314-12058/09, 314-12059/09, 314-12060/09, 
314-12061/09, 314-12062/09, 314-12063/09, 314-12064/09, 
314-12065/09, 314-12066/09, 314-12067/09, 314-12068/09, 
314-12069/09, 314-12070/09, 314-12071/09, 314-12072/09, 
314-12073/09, 314-12074/09, 314-12075/09, 314-12076/09, 
314-12077/09, 314-12078/09, 314-12079/09, 314-12080/09, 
314-12081/09, 314-12082/09, 314-12083/09, 314-12084/09, 
314-12085/09, 314-12086/09, 314-12087/09, 314-12088/09, 
314-12089/09, 314-12090/09, 314-12091/09, 314-12092/09, 
314-12093/09, 314-12094/09, 314-12095/09, 314-12096/09, 
314-12097/09, 314-12098/09, 314-12099/09, 314-12100/09, 
314-12101/09, 314-12102/09, 314-12103/09, 314-12104/09, 
314-12105/09, 314-12106/09, 314-12107/09, 314-12108/09, 
314-12109/09, 314-12110/09, 314-12111/09, 314-12112/09, 
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314-12113/09, 314-12114/09, 314-12115/09, 314-12116/09, 
314-12117/09 i 314-12118/09.

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 criteris per a l’acreditació de les 
places de residència per a gent gran en la 
modalitat de prestació econòmica vinculada
Tram. 314-12583/09

Resposta del Govern
Reg. 32689 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12583/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a l’acreditació de les places de residència 
per a gent gran en la modalitat de prestació econòmica 
vinculada

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, trobareu la informació sol-
licitada a la pàgina web del Departament de Benestar 
Social i Família, a l’apartat Serveis i tràmits, a Recursos 
per a entitats.

Barcelona, 30 de novembre de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost per als usuaris de les places 
de residència per a gent gran en la modalitat 
de prestació econòmica vinculada
Tram. 314-12584/09

Resposta del Govern
Reg. 32690 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12584/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost per als usuaris de les places de residència per a gent 
gran en la modalitat de prestació econòmica vinculada

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que l’import mà-
xim que l’entitat proveïdora pot cobrar a la persona usu-
ària del servei vinculat, serà la diferència entre els cost 
de referència establert en la Cartera de Serveis Socials, i 
la prestació econòmica vinculada que tingui reconeguda.

Barcelona, 30 de novembre de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera als serveis d’oftal-
mologia de l’Hospital Joan XXIII, de Tarra-
gona
Tram. 314-12590/09

Resposta del Govern
Reg. 35004 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12590/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera als serveis d’oftalmologia de l’Hospital 
Joan XXIII, de Tarragona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-12590/09, 314-12591/09 i 314-12592/09 
es responen conjuntament.

Les mesures de contenció de la despesa i la reordenació 
dels serveis assistencials responen a l’objectiu de com-
plir el pressupost del Departament de Salut, per poder 
garantir la sostenibilitat del sistema sanitari.

En relació amb les llistes d’espera en oftalmologia, el 
temps d’espera mitjà és de 3,96 mesos. Cal remarcar que 
aquest es tracta d’un procediment amb temps màxim ga-
rantit, que és de sis mesos.

l’Hospital Joan XXIII de Tarragona ha rebut 13 recla-
macions per llistes d’espera d’oftalmologia en el període 
de gener a setembre de 2011, període en el qual es van 
atendre 16.798 visites i es van realitzar 1.800 proves di-
agnòstiques en aquesta especialitat.

La revisió periòdica de la llista d’espera per part dels 
professionals per tal de prioritzar els casos en base a cri-
teris clínics, garanteixen la mínima afectació en la quali-
tat de vida de la ciutadania.

Barcelona, 30 de novembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut



20 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 209

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies dels usuaris pels temps 
d’espera a l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-12591/09

Resposta del Govern
Reg. 35004 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12590/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a la reducció de les 
llistes d’espera als serveis d’oftalmologia de 
l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-12592/09

Resposta del Govern
Reg. 35004 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12590/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 32415 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14464/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
càrrecs del gerent de l’Associació de Municipis en Àrees 
amb Centrals Nuclears

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita amb número de tramitació 314-14464/09, conjun-
tament amb les número de tramitació 314-14465/09, 314-
14466/09, 314-14467/09 i 314-14468/09.

Els seus Estatuts de l’Agrupació de Municipis Afectats 
per Centrals Nuclears d’Espanya defineixen aquest ens 
com a una associació de municipis afectats per la instal-
lació en la seva zona geogràfica d’una central nuclear.

L’Agrupació té personalitat jurídica pròpia i capacitat 
plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns 

i cabals, dins de les finalitats que es proposa. Actuacions 
que pot desenvolupar de manera directa, creant organis-
mes o empreses públiques, o participant en aquests ens, 
d’acord amb el que determinin les normes.

Poden formar part de l’associació, doncs, tots els muni-
cipis afectats per instal·lacions nuclear, que es trobin a 
una distància màxima de 10 km a la rodona de la central 
nuclear.

I les seves finalitats són:

a) Aconseguir la instauració i funcionament de Plans de 
Seguretat Nuclear i els seus corresponents plans en las 
zones geogràfiques afectades per la implantació d’una 
Central Nuclear.

b) Efectuar quantes actuacions siguin necessàries per 
garantir el compliment estricte de las normes i les me-
sures adreçades a evitar accidents de tipus nuclear que 
puguin significar un perill per a la població.

c) Treballar conjuntament para aconseguir un desenvo-
lupament econòmic i social per a les zones geogràfiques 
afectades per la implantació d’una central nuclear.

D’acord amb l’anteriorment exposat, el Govern de la 
Generalitat no forma part de l’Agrupació i tampoc no li 
pertoca el seu control administratiu ni jurídic, facultat 
que els Estatuts de l’Agrupació atorguen a la Comissió 
Directiva.

Barcelona, 25 de novembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dedicació d’AMAC Proyectos y Al-
ternativas Sociedad Limitada a projectes de 
desenvolupament local
Tram. 314-14465/09

Resposta del Govern
Reg. 32415 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14464/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el president i els consellers d’AMAC 
Proyectos y Alternativas Sociedad Limitada
Tram. 314-14466/09

Resposta del Govern
Reg. 32415 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14464/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 32415 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14464/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 32415 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14464/09.

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

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la continuïtat de la transfor-
mació dels serveis centrals de subministra-
ment de serveis informàtics gestionats pel 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació
Tram. 311-00226/09

Retirada

Retirada: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista.

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 197).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el conveni amb l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat per al reparti-
ment del finançament de les obres de soter-
rament de la línia ferroviària a Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-00288/09

Retirada

Retirada: Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la sol·licitud de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat de signatura d’un 
conveni per a concretar el repartiment del 
finançament de les obres de soterrament de 
la línia ferroviària a Sant Feliu de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 311-00289/09

Retirada

Retirada: Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la instal·lació d’un segon di-
pòsit controlat de residus a Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-00368/09

Retirada

Retirada: Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista.

Sessió núm. 12 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 14.12.2011 (DSPC-C 198).

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’estat dels accessos a la 
nova terminal de contenidors de l’ampliació 
del port de Barcelona
Tram. 311-01094/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32442 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 01.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, Roberto Labandera Ganachipi, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– En quin estat estan els accessos a la nova terminal de 
contenidors de l’ampliació del port de Barcelona?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

Celestino Corbacho Chaves Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el sistema de connexió pro-
visional per al transport de mercaderies a la 
terminal de contenidors del port de Barcelona
Tram. 311-01095/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32443 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 01.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, Roberto Labandera Ganachipi, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els si-
gui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quin sistema de connexió provisional es preveu per al 
transport de mercaderies mentre no estan finalitzats els 
accessos definitius a la terminal de contenidors del Port 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

Celestino Corbacho Chaves Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’estat del projecte dels ac-
cessos viaris i ferroviaris al port de Barcelona
Tram. 311-01096/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32444 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 01.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, Roberto Labandera Ganachipi, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quin és l’estat del projecte d’accessos viaris i ferrovia-
ris al Port de Barcelona?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

Celestino Corbacho Chaves Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les negociacions entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i el 
Govern de l’Estat relatives als accessos al 
port de Barcelona
Tram. 311-01097/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32445 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 01.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, Roberto Labandera Ganachipi, diputat 

del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– En quina fase estan les negociacions del Departament 
de Territori i Sostenibilitat amb el Govern central per re-
soldre els problemes dels accessos al Port de Barcelona?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

Celestino Corbacho Chaves Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els accessos provisionals al 
port de Barcelona
Tram. 311-01098/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32446 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 01.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, Roberto Labandera Ganachipi, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin tipus d’accessos provisionals té previst el Govern 
al Port de Barcelona mentre no estan acabats els acces-
sos definitius?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

Celestino Corbacho Chaves Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el calendari de tramitació 
del Pla director d’infraestructures
Tram. 311-01099/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32447 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 01.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, Roberto Labandera Ganachipi, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el calendari de tramitació previst pel Govern 
pel que fa a la tramitació del PDI, actualment tramitació 
medi ambiental?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

Celestino Corbacho Chaves Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la priorització de les actua-
cions del Pla director d’infraestructures
Tram. 311-01100/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32448 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 01.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, Roberto Labandera Ganachipi, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Contempla el Govern diferents escenaris per priorit-
zar les actuacions del PDI atenent a l’actual conjuntura 
econòmica?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

Celestino Corbacho Chaves Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a ter-
me pel Departament d’Ensenyament el curs 
2011-2012 amb relació al Pla educatiu d’en-
torn de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01194/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35213 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions està portant a terme el Departament 
d’Ensenyament en relació al Pla Educatiu d’Entorn de la 
ciutat de Reus durant el curs 2011-2012?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import destinat al Pla edu-
catiu d’entorn de Reus (Baix Camp) el 2011
Tram. 311-01195/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35214 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin import ha destinat el Departament d’Ensenyament 
durant el 2011 al Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import destinat al Pla edu-
catiu d’entorn de Reus (Baix Camp) el 2010
Tram. 311-01196/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35215 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin import va destinar el Departament d’Ensenya-
ment durant el 2010 al Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat 
de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la reducció de progra-
mes del Pla educatiu d’entorn de Reus (Baix 
Camp) el curs 2011-2012
Tram. 311-01197/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35216 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

Durant el curs 2010-2011 els objectius del Pla Educatiu 
d’Entorn de Reus es cobrien mitjançant tretze progra-
mes o línies d’actuació: Estudi Assistit, Tastets d’Ofi-
cis, Biblioteca i Lectura, Lleure, Esports - Pla Català de 
l’Esport a l’Escola, Dinamització lingüística, AMPAS, 
TAC i mitjans de comunicació, Medi Ambient - Horts 

escolars, Convivència, Crèdits aprenentatge social: ta-
ller reparació bicicletes, Tast activitats socioculturals i 
Grups de treball, mentre que per al cobrir els mateixos 
objectius aquest curs 2011-2012 les línies d’actuació han 
passat de tretze a tres: l’estudi assistit, el Pla català de 
l’esport a l’escola, i el programa Tastets d’Oficis.

– Quina és la valoració que fa el Govern d’aquesta re-
ducció?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’acompliment dels objec-
tius del Pla educatiu d’entorn de Reus (Baix 
Camp) el curs 2011-2012 després de la re-
ducció de programes del Pla
Tram. 311-01198/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35217 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

Durant el curs 2010-2011 els objectius del Pla Educatiu 
d’Entorn de Reus es cobrien mitjançant tretze progra-
mes o línies d’actuació: Estudi Assistit, Tastets d’Ofi-
cis, Biblioteca i Lectura, Lleure, Esports - Pla Català de 
l’Esport a l’Escola, Dinamització lingüística, AMPAS, 
TAC i mitjans de comunicació, Medi Ambient - Horts 
escolars, Convivència, Crèdits aprenentatge social: ta-
ller reparació bicicletes, Tast activitats socioculturals i 
Grups de treball, mentre que per al cobrir els mateixos 
objectius aquest curs 2011-2012 les línies d’actuació han 
passat de tretze a tres: l’estudi assistit, el Pla català de 
l’esport a l’escola, i el programa Tastets d’Oficis.

– Creu el Govern que la reducció de 10 línies d’actua-
ció posarà en perill l’acompliment dels objectius del 
Pla Educatiu d’Entorn durant el curs 2011-2012 amb els 
mateixos nivells de satisfacció que durant el curs 2010-
2011?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a ter-
me pel Departament d’Ensenyament amb 
relació al Projecte de zona educativa de 
Reus 2009-2013
Tram. 311-01199/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35218 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

El 2009 l’Ajuntament de Reus i el Departament d’En-
senyament van signar un Acord pel qual s’aprovava el 
projecte de Zona Educativa de Reus 2009-2013, un pla 
estratègic per a l’educació a la ciutat des de la coresponsa-
bilitat i la cooperació entre les dues administracions què 
comportava diferents accions relatives a zonificació, fun-
cionament de l’OME i comissions d’escolarització, etc.

– Quines actuacions té previst portar a terme durant el 
2012 el Departament d’Ensenyament en relació al Pro-
jecte de Zona Educativa de Reus 2009-2013?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions previstes pel 
Departament d’Ensenyament amb relació al 
Projecte de zona educativa de Reus 2009-2013
Tram. 311-01200/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35219 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

El 2009 l’Ajuntament de Reus i el Departament d’En-
senyament van signar un Acord pel qual s’aprovava el 
projecte de Zona Educativa de Reus 2009-2013, un pla 
estratègic per a l’educació a la ciutat des de la coresponsa-
bilitat i la cooperació entre les dues administracions què 
comportava diferents accions relatives a zonificació, fun-
cionament de l’OME i comissions d’escolarització, etc.

– Quines actuacions previstes pel Departament d’En-
senyament en relació al Projecte de Zona Educativa de 
Reus 2009-2013 han estat anul·lades d’ençà de l’1 de ge-
ner de 2011?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions del Projecte 
de zona educativa de Reus 2009-2013 que 
han estat anul·lades del gener del 2011 ençà
Tram. 311-01201/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35220 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

El 2009 l’Ajuntament de Reus i el Departament d’En-
senyament van signar un Acord pel qual s’aprovava el 
projecte de Zona Educativa de Reus 2009-2013, un pla 
estratègic per a l’educació a la ciutat des de la coresponsa-
bilitat i la cooperació entre les dues administracions què 
comportava diferents accions relatives a zonificació, fun-
cionament de l’OME i comissions d’escolarització, etc.

– Quines actuacions previstes pel Departament d’En-
senyament en relació al Projecte de Zona Educativa de 
Reus 2009-2013 han estat anul·lades d’ençà de l’1 de ge-
ner de 2011?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions del Projecte 
de zona educativa de Reus 2009-2013 que 
han estat ajornades del gener del 2011 ençà
Tram. 311-01202/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35221 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

El 2009 l’Ajuntament de Reus i el Departament d’En-
senyament van signar un Acord pel qual s’aprovava el 
projecte de Zona Educativa de Reus 2009-2013, un pla 
estratègic per a l’educació a la ciutat des de la coresponsa-
bilitat i la cooperació entre les dues administracions què 
comportava diferents accions relatives a zonificació, fun-
cionament de l’OME i comissions d’escolarització, etc.

– Quines actuacions previstes pel Departament d’En-
senyament en relació al Projecte de Zona Educativa de 
Reus 2009-2013 han estat ajornades d’ençà de l’1 de ge-
ner de 2011?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions del Departa-
ment de Cultura amb relació a la Biblioteca 
Central Xavier Amorós, de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01203/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35271 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions desenvolupa el Departament de 
Cultura en relació amb la Biblioteca Central Xavier 
Amorós de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes 
pel Departament de Cultura amb relació a la 
Biblioteca Central Xavier Amorós, de Reus 
(Baix Camp)
Tram. 311-01204/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35272 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions té previstes el Departament de 
Cultura en relació amb la Biblioteca Central Xavier Amo-
rós de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes 
amb relació a la Biblioteca Central Xavier 
Amorós, de Reus (Baix Camp), que han es-
tat anul·lades del gener del 2001 ençà
Tram. 311-01205/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35273 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
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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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions previstes pel Departament de Cultu-
ra en relació amb la Biblioteca Central Xavier Amorós 
de Reus han estat anul·lades d’ençà de l’1 de gener de 
2011?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes 
amb relació a la Biblioteca Central Xavier 
Amorós, de Reus (Baix Camp), que han es-
tat ajornades del gener del 2001 ençà
Tram. 311-01206/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35274 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions previstes pel Departament de Cultu-
ra en relació amb la Biblioteca Central Xavier Amorós 
de Reus han estat ajornades d’ençà de l’1 de gener de 
2011?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import dels ajuts i les sub-
vencions atorgats el 2011 a l’Ajuntament de 
Reus (Baix Camp) per al festival Trapezi - Fi-
ra del Circ de Catalunya
Tram. 311-01207/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35275 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import dels ajuts, i/o subvencions del 
Departament de Cultura a l’Ajuntament de Reus durant 
el 2011 per a la realització del Festival Trapezi-Fira del 
Circ de Catalunya, què es celebra a la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import dels ajuts i les sub-
vencions atorgats el 2010 a l’Ajuntament de 
Reus (Baix Camp) per al festival Trapezi - Fira 
del Circ de Catalunya
Tram. 311-01208/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35276 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin va estar l’import dels ajuts, i/o subvencions del 
Departament de Cultura a l’Ajuntament de Reus, durant 
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el 2010 per a la realització del Festival Trapezi-Fira del 
Circ de Catalunya, què es celebra a la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’ajuts i subven-
cions a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) 
per al festival Trapezi - Fira del Circ de Cata-
lunya del 2012
Tram. 311-01209/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35277 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin serà l’import dels ajuts, i/o subvencions previstes 
del Departament de Cultura a l’Ajuntament de Reus, du-
rant el 2012 per a la realització del Festival Trapezi-Fira 
del Circ de Catalunya què es celebra a la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import dels ajuts i les sub-
vencions atorgats el 2011 a l’Ajuntament de 
Reus (Baix Camp) per al Festival de Mim i 
Teatre Gestual COS
Tram. 311-01210/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35278 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import dels ajuts i/o subvencions del 
Departament de Cultura a l’Ajuntament de Reus, durant 
el 2011 per al Festival de Mim i Teatre Gestual (COS) 
que es celebra a la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import dels ajuts i les sub-
vencions atorgats el 2010 a l’Ajuntament de 
Reus (Baix Camp) per al Festival de Mim i 
Tea tre Gestual COS
Tram. 311-01211/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35279 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin va estar l’import dels ajuts i/o subvencions del 
Departament de Cultura a l’Ajuntament de Reus, durant 
el 2010 per al Festival de Mim i Teatre Gestual (COS) 
que es celebra a la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’ajuts i subven-
cions a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) 
per al Festival de Mim i Teatre Gestual COS 
del 2012
Tram. 311-01212/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35280 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin serà l’import dels ajuts i/o subvencions previstes 
del Departament de Cultura a l’Ajuntament de Reus, per 
el 2012 per al Festival de Mim i Teatre Gestual (COS) 
que es celebra a la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import dels ajuts i les sub-
vencions atorgats el 2011 a l’Ajuntament de 
Reus (Baix Camp) per al Festival Internacio-
nal de Jazz
Tram. 311-01213/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import dels ajuts i/o subvencions del 
Departament de Cultura a l’Ajuntament de Reus, durant 

el 2011en relació amb el Festival Internacional de Jazz 
que es celebra a la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import dels ajuts i les sub-
vencions atorgats el 2010 a l’Ajuntament de 
Reus (Baix Camp) per al Festival Internacio-
nal de Jazz
Tram. 311-01214/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35282 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin va estar l’import dels ajuts i/o subvencions del 
Departament de Cultura a l’Ajuntament de Reus, durant 
el 2010 en relació amb el Festival de Jazz que es celebra 
a la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’ajuts i subven-
cions a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) 
per al Festival Internacional de Jazz del 2012
Tram. 311-01215/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35283 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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, 
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presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin serà l’import dels ajuts i/o subvencions previstes 
del Departament de Cultura a l’Ajuntament de Reus, per 
el 2012 en relació amb el Festival Internacional de Jazz 
que es celebra a la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import dels ajuts i les sub-
vencions atorgats el 2011 a l’Ajuntament de 
Reus (Baix Camp) per al Festival Europeu de 
Curtmetratges
Tram. 311-01216/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35284 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import dels ajuts i/o subvencions del 
Departament de Cultura a l’Ajuntament de Reus, durant 
el 2011 en relació amb el Festival Europeu de Curtme-
tratges que es celebra a la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import dels ajuts i les sub-
vencions atorgats el 2010 a l’Ajuntament de 
Reus (Baix Camp) per al Festival Europeu de 
Curtmetratges
Tram. 311-01217/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35285 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin va estar l’import dels ajuts i/o subvencions del 
Departament de Cultura a l’Ajuntament de Reus, durant 
el 2010 en relació amb el Festival Europeu de Curtme-
tratges que es celebra a la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’ajuts i subven-
cions a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) 
per al Festival Europeu de Curtmetratges 
del 2012
Tram. 311-01218/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35286 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin serà l’import dels ajuts i/o subvencions del De-
partament de Cultura a l’Ajuntament de Reus, previstes 
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per el 2012 en relació amb el Festival Europeu de Curt-
metratges que es celebra a la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els acords, convenis i sub-
vencions signats amb l’Ajuntament de Reus 
(Baix Camp) amb relació al Centre d’Art Cal 
Massó
Tram. 311-01219/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35287 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins acords, convenis, subvencions manté el Depar-
tament de Cultura amb l’Ajuntament de Reus en relació 
amb el Centre d’Art Cal Massó (CACM)?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació econòmica dels 
acords, convenis i subvencions signats amb 
l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb rela-
ció al Centre d’Art Cal Massó per al 2011
Tram. 311-01220/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35288 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la dotació econòmica dels acords, convenis, 
subvencions establerts entre el Govern Departament de 
Cultura i l’Ajuntament de Reus en relació amb el Centre 
d’Art Cal Massó (CACM) per al present 2011?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació econòmica dels 
acords, convenis i subvencions signats amb 
l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb re-
lació al Centre d’Art Cal Massó, per al 2010
Tram. 311-01221/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35289 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina va ser la dotació econòmica dels acords, conve-
nis, subvencions establerts entre el Govern Departament 
de Cultura i l’Ajuntament de Reus en relació amb el Cen-
tre d’Art Cal Massó (CACM) per al present 2010?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els efectes de la reduc-
ció dels ajuts econòmics en el funcionament 
i la qualitat del projecte del Centre d’Art Cal 
Massó, de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01222/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35290 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– En quins termes creu el Govern, Departament de 
Cultura què la reducció de la seva aportació pot afectar 
el funcionament i qualitat del projecte del Centre d’Art 
Cal Massó (CACM) de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els acords, convenis i sub-
vencions signats amb l’Ajuntament de Reus 
(Baix Camp) amb relació al Museu d’Arqueo-
logia Salvador Vilaseca
Tram. 311-01223/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35291 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins acords, convenis, subvencions manté el Govern 
Departament de Cultura amb l’Ajuntament de Reus en 

relació amb el Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca 
de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació econòmica dels 
acords, convenis i subvencions signats amb 
l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb rela-
ció al Museu d’Arqueologia Salvador Vilase-
ca per al 2011
Tram. 311-01224/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35292 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la dotació econòmica dels acords, convenis, sub-
vencions establerts entre el Govern Departament de Cultu-
ra i l’Ajuntament de Reus en relació amb el Museu d’Arqueo-
logia Salvador Vilaseca de Reus per al present 2011?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació econòmica dels 
acords, convenis i subvencions signats el 
2010 amb l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) 
amb relació al Museu d’Arqueologia Salva-
dor Vilaseca
Tram. 311-01225/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35293 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
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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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin va ser l’import de la dotació econòmica dels 
acords, convenis, subvencions establerts entre el Depar-
tament de Cultura i l’Ajuntament de Reus en relació amb 
el Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca de Reus du-
rant l’any 2010?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la causa de la reducció 
dels horaris de visita del Museu d’Arqueolo-
gia Salvador Vilaseca, de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01226/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35294 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Considera el Govern Departament de Cultura,què la 
reducció de la seva aportació a l’Ajuntament de Reus en 
relació al Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca de 
Reus ha estat el causant de què l’Ajuntament de Reus re-
duís els horaris de visita de l’esmentat museu?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els acords, convenis i subven-
cions signats amb l’Ajuntament de Reus (Baix 
Camp) amb relació al Museu d’Art i Història
Tram. 311-01227/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35295 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins acords, convenis, subvencions manté el Govern 
Departament de cultura amb l’Ajuntament de Reus en re-
lació el Museu d’Art i Història de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació econòmica dels 
acords, convenis i subvencions signats amb 
l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb rela-
ció al Museu d’Art i Història per al 2011
Tram. 311-01228/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35296 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la dotació econòmica dels acords, convenis, 
subvencions establerts entre el Govern Departament de 
Cultura i l’Ajuntament de Reus en relació amb el Museu 
d’Art i Història de Reus per al present 2011?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació econòmica dels 
acords, convenis i subvencions signats el 
2010 amb l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) 
amb relació al Museu d’Art i Història
Tram. 311-01229/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35297 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin va ser l’import de la dotació econòmica dels 
acords, convenis, subvencions establerts entre el Govern 
Departament de Cultura i l’Ajuntament de Reus en rela-
ció amb el Museu d’Art i Història de Reus durant l’any 
2010?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la causa de la reducció dels 
horaris de visita del Museu d’Art i Història, 
de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01230/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35298 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Considera el Govern Departament de Cultura,què la 
reducció de la seva aportació a l’Ajuntament de Reus en 
relació al Museu d’Art i Història de Reus ha estat el cau-

sant de què l’Ajuntament de Reus reduís els horaris de 
visita de l’esmentat museu?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els acords, convenis i sub-
vencions signats amb l’Ajuntament de Reus 
(Baix Camp) amb relació al Centre de la 
Imatge Mas Iglesias
Tram. 311-01231/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35299 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins acords, convenis, subvencions manté el Govern 
Departament de Cultura amb l’Ajuntament de Reus en 
relació el Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació econòmica dels 
acords, convenis i subvencions signats amb 
l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb rela-
ció al Centre de la Imatge Mas Iglesias per 
al 2011
Tram. 311-01232/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35300 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 

Fascicle segon
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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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la dotació econòmica dels acords, convenis, 
subvencions establerts entre el Govern Departament de 
Cultura i l’Ajuntament de Reus en relació amb el Centre 
de la Imatge Mas Iglesias de Reus per al present 2011?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació econòmica dels 
acords, convenis i subvencions signats el 2010 
amb l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb 
relació al Centre de la Imatge Mas Iglesias
Tram. 311-01233/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35301 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin va ser l’import de la dotació econòmica dels 
acords establerts entre el Govern Departament de Cultu-
ra i l’Ajuntament de Reus en relació amb el Centre de la 
Imatge Mas Iglesias de Reus durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la causa de la reducció dels 
horaris de visita del Centre de la Imatge Mas 
Iglesias, de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01234/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35302 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Considera el Govern Departament de Cultura,què la 
reducció de la seva aportació a l’Ajuntament de Reus en 
relació amb el Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus 
ha estat el causant de què aquest Centre reduís els seus 
horaris de visita?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aportació econòmica del 
2010 a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) per 
al Festival Internacional de Pel·lícules amb 
Imatges d’Arxiu Memorimage
Tram. 311-01235/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35303 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina va ser l’aportació del Govern durant el 2010 al 
Festival Internacional de pel·lícules amb imatges d’arxiu 
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Memorimage què organitza des del Centre de la Imatge 
Mas Iglesias l’Ajuntament de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aportació econòmica del 
2011 a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) per 
al Festival Internacional de Pel·lícules amb 
Imatges d’Arxiu Memorimage
Tram. 311-01236/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35304 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’aportació del Govern durant el 2011 al 
Festival Internacional de Pel·lícules amb imatges d’arxiu 
Memorimage què organitza des del Centre de la Imatge 
Mas Iglesias l’Ajuntament de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els acords, convenis i sub-
vencions signats amb l’Ajuntament de Reus 
(Baix Camp) amb relació al Centre d’Arts Es-
cèniques
Tram. 311-01237/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35305 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins acords, convenis, subvencions manté el Govern 
Departament de Cultura amb l’Ajuntament de Reus en re-
lació amb el Centre d’Arts Escèniques de Reus (CAER)?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació econòmica dels 
acords, convenis i subvencions signats el 
2010 amb l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) 
amb relació al Centre d’Arts Escèniques
Tram. 311-01238/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35306 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin va ser l’import de la dotació econòmica acords, 
convenis, subvencions què manté el Govern Departa-
ment de Cultura amb l’Ajuntament de Reus en relació 
amb el Centre d’Arts Escèniques de Reus (CAER) durant 
l’any 2010?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació econòmica dels 
acords, convenis i subvencions signats el 
2011 amb l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) 
amb relació al Centre d’Arts Escèniques
Tram. 311-01239/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35307 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import de la dotació econòmica acords, 
convenis, subvencions què manté el Govern Departa-
ment de Cultura amb l’Ajuntament de Reus en relació 
amb el Centre d’Arts Escèniques de Reus (CAER) durant 
l’any 2011?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions i les inver-
sions previstes per al Centre d’Arts Escèni-
ques, de Reus (Baix Camp), que han estat 
anul·lades o reprogramades de l’1 de gener 
de 2011 ençà
Tram. 311-01240/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35308 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions, inversions, previstes pel Govern 
Departament de Cultura en relació amb el Centre d’Arts 

Escèniques de Reus (CAER) han estat anul·lades o repro-
gramades d’ençà de l’1 de gener de 2011?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació econòmica que 
ha rebut l’Arxiu Comarcal del Baix Camp, de 
Reus, el 2011
Tram. 311-01241/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35309 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la dotació econòmica que ha rebut l’Ar-
xiu Comarcal del Baix Camp (Reus) durant l’any 2011 
del Govern Departament de Cultura?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació econòmica que 
ha rebut l’Arxiu Comarcal del Baix Camp, de 
Reus, el 2010
Tram. 311-01242/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35310 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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.
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Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina va ser la dotació econòmica que va rebre l’Arxiu 
Comarcal del Baix Camp (Reus) durant l’any 2010 del 
Govern Departament de Cultura?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els acords, convenis i sub-
vencions signats amb l’Ajuntament de Reus 
amb relació a l’Arxiu Comarcal del Baix Camp
Tram. 311-01243/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35311 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins acords, convenis, subvencions manté el Govern 
Departament de Cultura amb l’Ajuntament de Reus en 
relació amb l’Arxiu Comarcal del Baix Camp?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació econòmica dels 
acords, convenis i subvencions signats amb 
l’Ajuntament de Reus amb relació a l’Arxiu 
Comarcal del Baix Camp per al 2011
Tram. 311-01244/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35312 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la dotació econòmica dels acords, convenis, 
subvencions establerts entre el Departament de Cultura, 
l’Ajuntament de Reus en relació amb l’Arxiu Comarcal 
del Baix Camp per al present 2011?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació econòmica dels 
acords, convenis i subvencions signats el 
2010 amb l’Ajuntament de Reus amb relació 
a l’Arxiu Comarcal del Baix Camp
Tram. 311-01245/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35313 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina va ser la dotació econòmica dels acords, con-
venis, subvencions establerts entre el Departament de 
Cultura, l’Ajuntament de Reus en relació amb l’Arxiu Co-
marcal del Baix Camp durant el 2010?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions del Departa-
ment de Cultura a Reus (Baix Camp) per al 
millorament de l’oferta cinematogràfica en 
versió original
Tram. 311-01246/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35314 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions desenvolupa el Govern Departa-
ment de Cultura en relació a la millora de l’oferta cine-
matogràfica en versió original a la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes 
a Reus (Baix Camp) per al millorament de 
l’oferta cinematogràfica en versió original
Tram. 311-01247/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35315 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions té previstes el Departament de 
Cultura en relació a la millora de l’oferta cinematogràfi-
ca en versió original a la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions del Departa-
ment de Cultura a Reus (Baix Camp) per al mi-
llorament de l’oferta cinematogràfica en català
Tram. 311-01248/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35316 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions desenvolupa el Departament de 
Cultura en relació a la millora de l’oferta cinematogràfi-
ca en català a la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes 
a Reus (Baix Camp) per al millorament de 
l’oferta cinematogràfica en català
Tram. 311-01249/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35317 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Hortènsia Grau Juan, diputada, Dolors Camats Luis, 
portaveu 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions té previstes el Departament de 
Cultura en relació a la millora de l’oferta cinematogràfi-
ca en català a la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Dolors Camats Luis
Diputada GP d’ICV-EUiA Portaveu GP d’ICV-EUiA
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la relació de llocs de treball de 
la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14858/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32363 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina és la relació de llocs de treball actual de la Casa 
de la Generalitat a Perpinyà?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de modificació de la relació 
de llocs de treball de la Casa de la Generali-
tat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14859/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32364 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines modificacions s’ha previst portar a terme a la 
relació de llocs de treball vigent a la Casa de la Genera-
litat a Perpinyà?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a modificar la relació 
de llocs de treball de la Casa de la Generali-
tat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14860/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32365 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins criteris s’han fet servir per a justificar les modi-
ficacions previstes a la relació de llocs de treball vigent a 
la Casa de la Generalitat a Perpinyà?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la participació dels treballadors en la mo-
dificació de la relació de llocs de treball a la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14861/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32366 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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 parlamentari: 

– Quina participació han tingut els representants dels 
treballadors a l’hora d’establir les modificacions de la re-
lació de llocs de treball vigent a la Casa de la Generalitat 
a Perpinyà?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’acomiadaments previstos a 
la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14862/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32367 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el nombre d’acomiadaments que es vol portar 
a terme a la Casa de la Generalitat a Perpinyà?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteri seguit en la previsió d’acomi-
adaments a la Casa de la Generalitat a Per-
pinyà (Rosselló)
Tram. 314-14863/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32368 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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 el criteri que s’ha seguit per tal d’establir els 
acomiadaments que es pensa portar a terme a la Casa de 
la Generalitat a Perpinyà

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les retallades salarials al personal de la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14864/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32369 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines rebaixes salarials es vol aplicar a la plantilla de 
la Casa de la Generalitat a Perpinyà?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la redistribució de tasques després 
dels acomiadaments a la Casa de la Gene-
ralitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14865/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32370 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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: 

– De quina manera es planteja la redistribució de tasques 
entre la plantilla de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, 
una vegada es portin a terme els acomiadaments previstos?

Palau del Parlament, 29 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 activitats suprimides després dels 
acomiadaments a la Casa de la Generalitat 
a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14866/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32371 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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 activitats es deixaran d’executar una vegada es 
portin a terme els acomiadaments previstos a la Casa de 
la Generalitat de Perpinyà?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de robatoris amb violència 
o intimidació a la via pública a Barcelona el 
2011
Tram. 314-14867/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32381 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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: 

– 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 per escrit 
sobre l’augment de robatoris amb estrebada 
a Barcelona el 2011
Tram. 314-14868/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32382 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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: 

– 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 per escrit 
sobre la modificació de les funcions de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona
Tram. 314-14869/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32383 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-



20 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 209

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 62

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: 

– 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 per escrit 
sobre l’adopció del model de seguretat de 
Nova York per l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-14870/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32384 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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: 

– 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 per escrit 
sobre la participació del Departament d’In-
terior en el disseny del nou model d’actuació 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona
Tram. 314-14871/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32385 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– 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 per escrit 
sobre els projectes sobre el Centre d’Histò-
ria Contemporània de Catalunya
Tram. 314-14872/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32391 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el projecte de present i de futur del Govern en 
relació al Centre d’Història Contemporània de Catalunya?

Palau del Parlament, 29 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 previsió de nomenament del direc-
tor o directora del Centre d’Història Con-
temporània de Catalunya
Tram. 314-14873/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32392 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– 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 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recuperació de la competència so-
bre recerca i assessorament en matèria 
d’història del Centre d’Història Contempo-
rània de Catalunya
Tram. 314-14874/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32393 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– 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 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’absorció del Centre d’Història Con-
temporània de Catalunya per un altre ens
Tram. 314-14875/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32394 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– 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 ab-
sorbit per algun altre ens i que quedi en la marginalitat»?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió de les baixes o les va-
cances no substituïdes entre el personal 
que duu a terme les proves sobre mostres 
de càncer a l’Hospital del Mar, de Barcelona
Tram. 314-14876/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32410 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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: 

– Com afecta en el resultat de les proves fetes a les mos-
tres de càncer que es duen a terme a l’Hospital del Mar 
el fet que no substitueixin les baixes o les vacances del 
personal que ho fa?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de la construcció d’un nou 
institut a Breda (Selva)
Tram. 314-14877/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32411 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre la previsió 
de construcció d’un nou IES al municipi de Breda (la Sel-
va), per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Departament d’Ensenyament ha previst la construc-
ció d’un nou IES al municipi de Breda, a la comarca de 
la Selva.

Palau del Parlament, 29 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 so-
bre la construcció d’una escola nova en subs-
titució de l’Escola Montseny, a Breda (Selva)
Tram. 314-14878/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32412 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre la previsió 
de construcció d’un nou CEIP al municipi de Breda (la 
Selva), per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Departament d’Ensenyament ha previst la construcció 
d’un nou CEIP al municipi de Breda, a la comarca de la Selva, 
per a la substitució en un futur de l’actual CEIP Montseny?

Palau del Parlament, 29 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 l’estat dels accessos a la nova termi-
nal de contenidors de l’ampliació del port de 
Barcelona
Tram. 314-14879/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32452 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En quin estat estan els accessos a la nova terminal de 
contenidors de l’ampliació del port de Barcelona?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el sistema de connexió provisional 
per al transport de mercaderies a la terminal 
de contenidors del port de Barcelona
Tram. 314-14880/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32453 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin sistema de connexió provisional es preveu per al 
transport de mercaderies mentre no estan finalitzats els 
accessos definitius a la terminal de contenidors del Port 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat del projecte dels accessos via-
ris i ferroviaris al port de Barcelona
Tram. 314-14881/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32454 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és l’estat del projecte d’accessos viaris i ferrovia-
ris al Port de Barcelona?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les negociacions entre el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat i el Govern 
de l’Estat relatives als accessos al port de 
Barcelona
Tram. 314-14882/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32455 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En quina fase estan les negociacions del Departament 
de Territori i Sostenibilitat amb el Govern central per re-
soldre els problemes dels accessos al Port de Barcelona?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accessos provisionals al port de 
Barcelona
Tram. 314-14883/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32456 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin tipus d’accessos provisionals té previst el Govern 
al Port de Barcelona mentre no estan acabats els acces-
sos definitius?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de tramitació del Pla di-
rector d’infraestructures
Tram. 314-14884/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32457 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el calendari de tramitació previst pel Govern 
pel que fa a la tramitació del PDI, actualment tramitació 
medi ambiental?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la priorització de les actuacions del 
Pla director d’infraestructures
Tram. 314-14885/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32458 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Contempla el Govern diferents escenaris per priorit-
zar les actuacions del PDI atenent a l’actual conjuntura 
econòmica?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions del director general 
de Transports i Mobilitat relatives al desdo-
blament de la carretera N-II de Girona a la 
Jonquera
Tram. 314-14886/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32465 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, 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.

El director general de Transports i Mobilitat, Sr. Ricard 
Font, va declarar, a la jornada Empresa i Coneixement 
celebrada a Girona el 24 de novembre, que el Govern de 
la Generalitat es replantejava el desdoblament de la N-II 
des de Girona fins a la Jonquera.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. El Govern confirma les declaracions del director gene-
ral de Transports i Mobilitat abans esmentades?

2. Quina opinió li mereixen al Govern aquestes decla-
racions?

3. Quines són les raons d’aquest canvi tan sobtat de parer 
en relació al desdoblament de la N-II des de Girona fins 
a la Jonquera?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2011 

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís de defensar el desdo-
blament de la carretera N-II de Girona a la 
Jonquera davant del Govern de l’Estat
Tram. 314-14887/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32466 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, 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.

El candidat de CiU a les comarques gironines va com-
prometre al Govern de la Generalitat davant la Cambra 
de Comerç de Girona a defensar davant el Govern de 
l’Estat la construcció del desdoblament de la N-II des de 
Girona fins a la Jonquera.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Què en pensa el Govern d’aquest compromís?

2. Quan diu que vol utilitzar l’autopista com a via com-
plementària, a què es refereix?

3. Pensa el Govern de la Generalitat demanar al Govern 
de l’Estat que no tiri endavant els projectes de construc-
ció del desdoblament de la N-II entre Girona i la Jon-
quera?

4. Després de la campanya electoral, el Govern de la Ge-
neralitat pensa «replantejar-se» alguna altra infraestruc-
tura de les comarques gironines?

5. Si es així a aquest diputat l’interessa saber quines.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2011 

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis signats entre la Generali-
tat i l’Institut Noos
Tram. 314-14888/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 32480 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa de 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:

A. Los convenios que la Generalitat haya firmado con la 
entidad «Instituto Noos».

B. En caso de haber firmado algún o algunos convenios:

1. ¿Cuál es el objeto de cada uno de los convenios?

2. ¿Cuál ha sido el seguimiento del cumplimiento del ob-
jetivo de cada uno de los convenios?

3. ¿Cuál ha sido la asignación económica establecida en 
cada uno de los convenios?

Palau del Parlament, 29 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis signats entre la Generali-
tat i Noos Consultoria Estratègica
Tram. 314-14889/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 32481 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa de 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:

A. Los convenios que la Generalitat haya firmado con la 
entidad «Noos Consultoria Estratégica».

B. En caso de haber firmado algún o algunos convenios:

1. ¿Cuál es el objeto de cada uno de los convenios?

2. ¿Cuál ha sido el seguimiento del cumplimiento del ob-
jetivo de cada uno de los convenios?

3. ¿Cuál ha sido la asignación económica establecida en 
cada uno de los convenios?

Palau del Parlament, 29 de noviembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció als usuaris que es presta al 
CAP Bòbila, d’Esplugues de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-14890/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32508 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Josep M. Saba-
té 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 parlamen-
tari: 

– Com valora el Govern l’atenció que es presta al CAP 
Bòbila situat a la plaça de la Bòbila s/n d’Esplugues de 
Llobregat, que presta atenció a usuaris/es dels barris de 
Can Vidalet i de Pubilla Cases d’Esplugues de Llobregat 
i de l’Hospitalet de Llobregat respectivament?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament de l’atenció als usuaris 
del CAP Bòbila, d’Esplugues de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-14891/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32509 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Josep M. Saba-
té 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 parlamentari: 

– Com pensa el Govern millorar a curt termini l’atenció 
als/les usuaris/es del CAP Bòbila situat a la plaça de la 
Bòbila s/n d’Esplugues de Llobregat que presta atenció a 
usuaris/es dels barris de Can Vidalet i de Pubilla Cases 
d’Esplugues de Llobregat i de l’Hospitalet de Llobregat 
respectivament, atès l’actual nivell de saturació?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’ampliació de l’equipament del CAP Bòbi-
la, d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14892/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32510 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Josep M. Saba-
té 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 parlamen-
tari: 

– Té previst el Govern ampliar l’equipament del CAP 
Bòbila a la zona del barri de Pubilla Cases de l’Hospi-
talet de Llobregat, per millorar la situació de saturació?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de desdoblament del CAP 
Bòbila, d’Esplugues de Llobregat (Baix Llo-
bregat)
Tram. 314-14893/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32511 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Josep M. Saba-
té 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 parlamen-
tari: 

– Disposa el Govern d’un projecte a la ciutat de l’Hospi-
talet de Llobregat pel desdoblament del CAP Bòbila si-
tuat a la plaça de la Bòbila s/n d’Esplugues de Llobregat, 
que presta atenció a usuaris/es dels barris de Can Vidalet 
i de Pubilla Cases d’Esplugues de Llobregat i de l’Hos-
pitalet respectivament? Quines mesures ha dut a terme 
el Govern fins el moment per fer efectiu aquest objectiu?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el canvi del model de gestió del CAP 
Bòbila, d’Esplugues de Llobregat (Baix Llo-
bregat)
Tram. 314-14894/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32512 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Josep M. Saba-
té 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 parlamen-
tari: 

– El Govern està valorant la possibilitat de canviar l’ac-
tual model de gestió d’atenció primària del CAP Bòbila 
situat a la plaça de la Bòbila s/n d’Esplugues de Llobre-
gat que atén usuaris/es dels barris de Can Vidalet i de 
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Pubilla Cases d’Esplugues i de l’Hospitalet de Llobregat 
respectivament?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat del projecte de construcció de 
l’Hospital General de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès) als terrenys de Can Rigal
Tram. 314-14895/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32513 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Josep M. Saba-
té 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 parlamen-
tari: 

– En quina situació es troba el projecte per a la cons-
trucció del nou Hospital General de l’Hospitalet previst 
als terrenys de Can Rigal i quines mesures està duent a 
terme el Govern?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la població de referència i la freqüen-
tació al Punt d’Atenció Continuada Mataró
Tram. 314-14896/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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.

En la resposta al Govern a la pregunta 314-08512/09 
no es dona resposta complerta a la petició d’informació 
referent al PAC de Mataró-Maresme, per això interessa 
saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina és l’actual població de referència, freqüentació 
bruta i estandarditzada al PAC Mataró-Maresme?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’increment de recursos de Sanitat Res-
pon i la potenciació del servei al Maresme
Tram. 314-14897/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32532 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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.

En la resposta al Govern a la pregunta 314-08512/09 no 
es dona resposta a l’increment de recursos prevista a Sa-
nitat Respon per resumir l’increment de trucades que re-
sultarà de la reordenació dels serveis d’atenció continua-
da de la comarca i quines accions s’han fet per potenciar 
el servei al Maresme, per això interessa saber a aquest 
diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin serà l’increment de recursos prevista a Sanitat 
Respon per resumir l’increment de trucades que resul-
tarà de la reordenació dels serveis d’atenció continuada 
de la comarca i quines accions s’han fet per potenciar el 
servei al Maresme?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la potenciació de l’atenció telefònica 
com a primer contacte dels usuaris de l’aten-
ció continuada urgent amb relació a la reor-
denació de l’atenció continuada de l’Equip 
d’Atenció Primària Vilassar de Dalt - Cabrils
Tram. 314-14898/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32533 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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: 

– Què entén el Govern per «potenciar l’atenció telefònica 
com primer contacte dels usuaris de l’atenció continuada 
urgent» utilitzada pel director d’atenció primària Mataró-
Maresme en la carta del 22/06/2011 dirigida a l’ajunta-
ment de Cabrils en que s’explica la reordenació de l’aten-
ció continuada del EAP Vilassar de Dalt-Cabrils?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les respostes donades amb relació a 
l’activitat assistencial domiciliària del Punt 
d’Atenció Continuada de Vilassar de Dalt - 
Cabrils
Tram. 314-14899/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32534 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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 raons per les quals l’activitat assisten-
cial al PAC Vilassar de Dalt-Cabrils referida a l’activitat 
domiciliària en dies laborables i dissabtes, diumenges i 

festius (0,4 i 0,7 domicilis) descrits en la resposta a la 
pregunta 314-08515/09 difereix de la informació sub-
ministrada a la resposta corresponent a la inciativa 314-
8520/09 (0,5 i 1,1 respectivament)?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de professionals dels 
equips d’atenció primària de Vilassar de 
Dalt - Cabrils i de Vilassar de Mar (Maresme)
Tram. 314-14900/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32535 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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 número de professionals i ràtios per professionals 
de la reordenació de l’AC en l’EAP Vilassar de Dalt-
Cabrils i EAP Vilassar de Mar?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats el 2011 per al foment 
de les actuacions en el medi rural i pesquer 
que afavoreixin la integració de les dones
Tram. 314-14901/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32560 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras i Barceló, diputada, Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada 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.
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Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants ajuts s’han atorgat durant l’any 2011 de foment 
d’actuacions per al desenvolupament del medi rural i 
pesquer que afavoreixin els principis d’integració de les 
dones?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Caterina Mieras i Barceló Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a dones el 2011 per 
a inversions en plans de millorament i per a 
joves agricultores
Tram. 314-14902/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32561 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras i Barceló, diputada, Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants ajuts s’han atorgat a dones durant l’any 2011 
per a inversions en plans de millora? I a la instal·lació de 
joves agricultores?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Caterina Mieras i Barceló Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis indicadors de la represen-
tació paritària en el món rural
Tram. 314-14903/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32562 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras i Barceló, diputada, Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– De quins estudis disposa el Govern que ens serveixin 
d’indicadors de la representació paritària en el món rural?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Caterina Mieras i Barceló Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dones titulars d’explota-
cions agràries que s’han adreçat el 2011 als 
centres d’assessorament agrari
Tram. 314-14904/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32563 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras i Barceló, diputada, Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin tant per cent de dones titulars d’explotacions 
agràries s’han adreçat durant l’any 2011 als Centres d’As-
sessorament Agrari de Catalunya?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Caterina Mieras i Barceló Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats per a prioritzar els 
projectes promoguts per dones de les zo-
nes rurals
Tram. 314-14905/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32564 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras i Barceló, diputada, Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
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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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants ajuts s’han atorgat per tal de donar prioritat als 
projectes promoguts per dones de les zones rurals?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Caterina Mieras i Barceló Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats el 2011 per al fo-
ment de la creació i el manteniment dels 
llocs de treball de dones de les zones rurals
Tram. 314-14906/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32565 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras i Barceló, diputada, Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants ajuts s’han atorgat durant l’any 2011 per tal de 
fomentar la creació i/o manteniment de llocs de treball 
de dones de les zones rurals?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Caterina Mieras i Barceló Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dones que formen part 
del Consorci del Centre de Recerca Ecològi-
ca i Aplicacions Forestals
Tram. 314-14907/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32566 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras i Barceló, diputada, Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes dones formen part del Consorci del Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Caterina Mieras i Barceló Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats el 2011 als grups 
d’acció local que participen en el Leader 
Plus i sobre el percentatge d’aquests ator-
gats a dones de menys de quaranta anys
Tram. 314-14908/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32567 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras i Barceló, diputada, Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants ajuts s’han atorgat durant l’any 2011 als grups 
d’acció local participants en la iniciativa comunitària 
Leader Plus? Quin tant per cent s’han atorgat a dones 
inversores menors de 40 anys?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Caterina Mieras i Barceló Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de subvencions atorgades 
el 2011 a projectes de col·laboració en cam-
panyes agràries per a activitats de foment 
de la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes
Tram. 314-14909/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras i Barceló, diputada, Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes subvencions s’han atorgat durant l’any 2011 a 
projectes de col·laboració en les campanyes agràries de 
temporada per a activitats relacionades amb el foment de 
la igualtat d’oportunitats dona - home?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Caterina Mieras i Barceló Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de subvencions atorgades 
el 2011 a projectes de col·laboració en cam-
panyes agràries per a la contractació de tre-
balladores desocupades dels col·lectius 
preferents
Tram. 314-14910/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32569 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras i Barceló, diputada, Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes subvencions s’han atorgat durant l’any 2011 a 
projectes de col·laboració en les campanyes agràries de 
temporada adreçats a la contractació de treballadores 

desocupades dels col·lectius anomenats preferents com 
dones que han patit situacions de violència de gènere?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Caterina Mieras i Barceló Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment d’ajuts a projectes promo-
guts per dones titulars d’explotacions agrà-
ries
Tram. 314-14911/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32570 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras i Barceló, diputada, Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– En quina mesura s’han incrementat els ajuts als projec-
tes promoguts per dones titulars d’explotacions agràries?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Caterina Mieras i Barceló Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme el 2011 
per a prioritzar projectes promoguts per do-
nes titulars d’explotacions agràries
Tram. 314-14912/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32571 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras i Barceló, diputada, Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 
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El Pla de Desenvolupament Rural 2007-2013 incorpora 
la perspectiva de gènere en diverses actuacions.

– Quines actuacions ha portat a terme el Govern du-
rant l’any 2011 per tal de prioritzar els projectes promo-
guts per dones titulars d’explotacions agràries? Amb el 
desglossament dels indicadors que mesuren l’impacte 
d’aquestes actuacions.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Caterina Mieras i Barceló Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats el 2011 per a l’accés 
de les dones a la cotitularitat de les explota-
cions agràries
Tram. 314-14913/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32572 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras i Barceló, diputada, Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants ajuts en règim reglat per a l’accés de les dones a 
la cotitularitat de les explotacions agràries s’han conce-
dit durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Caterina Mieras i Barceló Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ajuts atorgats el 2011 en 
el món rural a dones amb discapacitat, amb 
càrregues familiars o en situació de precari-
etat econòmica
Tram. 314-14914/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32573 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras i Barceló, diputada, Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants ajuts de suport a l’autonomia a la pròpia llar 
s’han concedit durant l’any 2011, tenint en compte les 
necessitats específiques de les dones amb discapacitat 
que viuen soles, amb càrregues familiars o en situació de 
precarietat econòmica en l’àmbit rural?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2011 

Caterina Mieras i Barceló Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la col·laboració en accions i campa-
nyes relatives als drets humans laborals de 
les dones en països en vies de desenvolu-
pament
Tram. 314-14915/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32575 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Caterina Mieras i Barceló, 
diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– En quines accions i campanyes de denúncia i protesta, 
defensa, promoció i acompliment integral dels drets hu-
mans laborals recollits en els convenis i recomanacions 
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de la OIT en països en vies de desenvolupament, especi-
alment, de les dones, ha col·laborat el Govern?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Núria Segú Ferré Caterina Mieras i Barceló
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme el 2011 per 
a enfortir la participació sindical de les do-
nes en països en vies de desenvolupament
Tram. 314-14916/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32576 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Caterina Mieras i Barceló, 
diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines accions s’han dut a terme durant l’any 2011 
d’enfortiment sindical, formació laboral, ocupacional i 
sindical adreçat a entitats i responsables sindicals dels 
països en vies de desenvolupament amb una atenció es-
pecial a la participació de dones?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Núria Segú Ferré Caterina Mieras i Barceló
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades el 2011 per 
a projectes de cooperació al desenvolupa-
ment per a la participació de les dones en el 
món sindical
Tram. 314-14917/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32577 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Caterina Mieras i Barceló, 
diputada 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 aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes subvencions s’han concedit durant l’any 2011 
destinades a donar suport a programes i projectes de co-
operació al desenvolupament, sensibilització i educació 
i actuacions de capacitació i formació adreçada a sindi-
cats, associacions professionals agràries i entitats que en 
depenen amb una atenció especial a la participació de 
dones?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011 

Núria Segú Ferré Caterina Mieras i Barceló 
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’exemplars i el cost de 
l’agenda No te la juguis per al 2012 que ha 
editat el Departament d’Interior
Tram. 314-14918/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32743 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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: 

– Quants exemplars ha editat el Departament d’Interior 
de l’agenda 2012 No te la juguis destinada als motoristes 
i quin ha estat el seu cost?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els motius per a tancar l’aeri entre Espar-
reguera i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14919/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32750 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quins són els motius que han portat al Govern a deci-
dir el tancament de l’aeri entre Esparreguera i Olesa de 
Montserrat?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres Salvador Milà Solsona
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de recuperar el servei de 
l’aeri entre Esparreguera i Olesa de Mont-
serrat (Baix Llobregat) després del tanca-
ment el 2012
Tram. 314-14920/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32751 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quan preveu el Govern que torni a entrar en servei 
l’aeri entre Esparreguera i Olesa de Montserrat després 
del tancament anunciat per a l’any 2012?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres Salvador Milà Solsona
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els problemes que causarà el tanca-
ment de l’aeri a la població d’Esparreguera 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-14921/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32752 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el Govern dels problemes que cau-
sarà a la població d’Esparreguera el tancament de l’aeri, 
que és la via principal de connexió amb el ferrocarril 
Anoia-Llobregat?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres Salvador Milà Solsona
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions amb els ajuntaments 
d’Esparreguera i d’Olesa de Montserrat 
(Baix Llobregat) relatives al tancament de 
l’aeri entre aquestes poblacions
Tram. 314-14922/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32753 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines reunions o negociacions ha efectuat el Govern 
amb els Ajuntaments d’Esparreguera i Olesa de Mont-
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serrat i quina ha estat la posició d’aquests municipis, en 
relació al tancament de l’aeri?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres Salvador Milà Solsona
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les reunions mantingudes amb el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat relati-
ves al tancament de l’aeri entre Esparregue-
ra i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14923/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32754 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines reunions o contactes ha efectuat el Govern amb 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat en relació al tan-
cament de l’Aeri entre Esparreguera i Olesa de Montserrat?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres Salvador Milà Solsona
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del canvi de nom de les con-
selleries
Tram. 314-14924/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32758 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 

següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En data 22 de març, en resposta a una pregunta escrita 
d’aquest diputat sobre el cost del canvi de denominaci-
ons de les conselleries, el Govern afirmava que «no es 
podrà concretar fins que s’hagin materialitzat els esmen-
tats canvis de denominació». Havent transcorregut un 
any des de la constitució del nou Govern de la Generali-
tat, s’han materialitzat ja els esmentats canvis i disposa 
el Govern del cost que va suposar el canvi de nom de 
diverses conselleries?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del canvi del nom de les con-
selleries amb inclusió dels conceptes deri-
vats d’aquest canvi
Tram. 314-14925/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32759 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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: 

– Havent transcorregut un any des de la constitució del 
nou Govern de la Generalitat, quin va ser, segons el Go-
vern, el cost del canvi de nom de diverses conselleries, 
acordat pel nou Govern, especificant el cost total i el de 
cada conselleria afectada, incloent tots els conceptes de-
rivats dels canvis?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de l’assignació econòmi-
ca al Centre Cultural Metropolità Tecla Sala, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), el 
2012
Tram. 314-14926/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 32770 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Consol Prados 
Martínez, diputada 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 parlamen-
tari: 

– Té previst el Departament de Cultura reduir l’assig-
nació econòmica per l’any 2012 respecte la del 2011 al 
Centre Cultural Metropolità Tecla Sala de l’Hospitalet 
de Llobregat?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011 

Celestino Corbacho Chaves Consol Prados Martínez
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació mensual a José Monti-
lla, expresident de la Generalitat, per la seva 
condició de senador
Tram. 314-14927/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32774 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu 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.

Atès el recent nomenament com a senador de l’expresi-
dent de la Generalitat Molt Honorable Sr. José Montilla, 
i tenint en compte que l’article 3 de la llei 6/2003, de 
22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat 
estableix que la percepció de l’assignació i de la pensió 
vitalícia establertes per aquesta llei és incompatible amb 
la percepció d’ingressos resultants de l’exercici de qual-
sevol mandat parlamentari, de la condició de membre 
del Govern o alt càrrec, tant de l’Administració de l’Estat 

com de la Generalitat, i de l’exercici de qualsevol altre 
càrrec públic o de lliure designació remunerat, però afe-
geix que en aquests casos correspon a la persona interes-
sada d’exercir el dret d’opció, interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Continuarà pagant la Generalitat l’assignació mensual 
a l’expresident de la Generalitat Molt Honorable Sr. José 
Montilla?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el sosteniment de l’oficina de José 
Montilla, expresident de la Generalitat, ha-
vent estat nomenat senador
Tram. 314-14928/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32775 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu 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.

Atès el recent nomenament com a senador de l’expresi-
dent de la Generalitat Molt Honorable Sr. José Montilla, 
i tenint en compte que l’article 6 de la llei 6/2003, de 
22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat 
estableix que correspon al Govern regular el règim es-
tatutari dels expresidents de la Generalitat i determinar 
els mitjans personals i materials que s’han de posar a la 
seva disposició, interessa saber a aquesta diputada i al 
seu grup parlamentari: 

– Continuarà la Generalitat facilitant al Molt Honorable 
Sr. José Montilla els mitjans necessaris per al sosteni-
ment de l’oficina de l’expresident?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retallada i la congelació salarials 
als treballadors de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya i sobre la manca d’apli-
cació del conveni del 2011 al personal de 
Turisme i Muntanya
Tram. 314-14929/09

Formulació
Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 34934 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quins són els motius que porten al Departament de 
Territori i Sostenibilitat a fer pagar als treballadors de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) una 
retallada salarial del 5% durant 2010 i la congelació sa-
larial durant 2011 tenint present que és l’única empresa 
pública de transport a Catalunya afectada per aquesta 
mesura obviant que l’índex de satisfacció del client (més 
del 70%) avala la gestió i implicació del personal de FGC 
i que, tot i la situació de crisi econòmica i espoli fiscal 
que viu el país, no fa de justícia que uns bons professio-
nals paguin els errors de qui governa.

2. Per quins motius el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat de Catalunya permet que no 
s’apliqui als treballadors de Turisme i Muntanya de FGC 
el conveni que tenen vigent per 2011?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Antoni Strubell i Trueta
Diputat del SP de SI

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura del centre penitenciari Mas 
d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14930/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34944 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-

ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la previsió d’obertura del Centre Penitenciari 
Mas d’Enric, al terme municipal del Catllar (Tarrago-
nès)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació de personal de vigilància 
per al centre penitenciari Mas d’Enric, al 
Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14931/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34945 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la dotació de Personal de Vigilància prevista 
per al Centre Penitenciari Mas d’Enric, al terme munici-
pal del Catllar (Tarragonès)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació de personal de tractament 
per al centre penitenciari Mas d’Enric, al 
Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14932/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34946 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la dotació de Personal de Tractament prevista 
per al Centre Penitenciari Mas d’Enric, al terme munici-
pal del Catllar (Tarragonès)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de l’accés en transport 
públic al centre penitenciari Mas d’Enric, al 
Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14933/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34947 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Té previst el Govern garantir l’accés en transport pú-
blic al Centre Penitenciari Mas d’Enric, al terme munici-
pal del Catllar (Tarragonès)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de l’accés en transport 
públic a la plantilla del centre penitenciari 
Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14934/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34948 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Té previst el Govern garantir l’accés en transport espe-
cífic per a la plantilla al Centre Penitenciari Mas d’Enric, 
al terme municipal del Catllar (Tarragonès)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte del Fòrum de la Justícia de 
Tarragona
Tram. 314-14935/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34949 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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: 

– En quin estat es troba el projecte del Fòrum de la Jus-
tícia de Tarragona?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les accions dutes a terme amb relació al 
projecte del Fòrum de la Justícia de Tarragona
Tram. 314-14936/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34950 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions porta a terme el Govern en relació 
al projecte del Fòrum de la Justícia de Tarragona?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme amb relació 
al projecte del Fòrum de la Justícia de Tarra-
gona que han estat anul·lades del gener de 
2011 ençà
Tram. 314-14937/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34951 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions relatives al projecte del Fòrum de la 
Justícia han estat anul·lades pel Govern d’ençà de l’1 de 
gener de 2011?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme amb relació 
al projecte del Fòrum de la Justícia de Tarra-
gona que han estat ajornades del gener de 
2011 ençà
Tram. 314-14938/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34952 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions relatives al projecte del Fòrum de la 
Justícia han estat ajornades pel Govern d’ençà de l’1 de 
gener de 2011?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’exigència a Adif de la rehabilitació de 
l’estació de tren dels Guiamets (Priorat)
Tram. 314-14939/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35005 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Govern preveu exigir a Adif que prengui les mesu-
res oportunes per tal de rehabilitar l’edifici i dependènci-
es adjacents de l’estació de tren dels Guiamets (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a donar ús a l’estació 
de tren dels Guiamets (Priorat)
Tram. 314-14940/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35006 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Govern preveu exigir a Adif que prengui les me-
sures oportunes per tal de donar un ús a l’edifici i de-
pendències adjacents de l’estació de tren dels Guiamets 
(Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions previstes per Adif a l’es-
tació de tren dels Guiamets (Priorat)
Tram. 314-14941/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35007 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin coneixement té el Govern de les inversions que té 
previst portar a terme Adif a l’estació de tren dels Guia-
mets (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement de les actuacions pre-
vistes per Adif amb relació a l’estació de 
tren dels Guiamets (Priorat)
Tram. 314-14942/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35008 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin coneixement té el Govern de les actuacions que 
té previst portar a terme Adif a l’estació de tren dels 
Guiamets (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’exigència a Adif de la rehabilitació de 
l’estació de tren de Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-14943/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35009 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Govern preveu exigir a Adif que prengui les mesures 
oportunes per tal de rehabilitar l’edifici i dependències 
adjacents de l’estació de tren de Garcia (Ribera d’Ebre)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’exigència a Adif de l’ús de l’estació 
de tren de Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-14944/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35010 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Govern preveu exigir a Adif que prengui les mesu-
res oportunes per tal de donar un ús a l’edifici i depen-
dències adjacents de l’estació de tren de Garcia (Ribera 
d’Ebre)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement de les inversions d’Adif 
a l’estació de tren de Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-14945/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35011 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin coneixement té el Govern de les inversions que té 
previst portar a terme Adif a l’estació de tren de Garcia 
(Ribera d’Ebre)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement de les actuacions d’Adif 
a l’estació de tren de Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-14946/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35012 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin coneixement té el Govern de les actuacions que 
té previst portar a terme Adif a l’estació de tren de Gar-
cia (Ribera d’Ebre)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement de les inversions d’Adif 
a l’estació de tren de Capçanes (Priorat)
Tram. 314-14947/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35013 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin coneixement té el Govern de les inversions que té 
previst portar a terme Adif a l’estació de tren de Capça-
nes (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el coneixement de les actuacions d’Adif a 
l’estació de tren de Capçanes (Priorat)
Tram. 314-14948/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35014 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin coneixement té el Govern de les actuacions que 
té previst portar a terme Adif a l’estació de tren de Cap-
çanes (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi de la connexió amb transport 
públic de les estacions de tren dels Guia-
mets (Priorat) i la Serra d’Almos, a Tivissa 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-14949/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35015 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Departament de Territori i Sostenibilitat té previst 
estudiar les mesures adients per tal de connectar per 
mitjà de transport públic l’estació de tren dels Guiamets 

(Priorat) amb la localitat de la Serra d’Almos, al terme 
municipal de Tivissa (Ribera d’Ebre)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi de la connexió amb transport 
públic de les estacions de tren dels Guiamets 
(Priorat) i Darmós, a Tivissa (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-14950/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35016 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Departament de Territori i Sostenibilitat té previst 
estudiar les mesures adients per tal de connectar per 
mitjà de transport públic l’estació de tren dels Guiamets 
(Priorat) amb la localitat de Darmós, al terme municipal 
de Tivissa (Ribera d’Ebre)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi de la connexió amb transport 
públic de les estacions de tren dels Guia-
mets (Priorat) i Masroig (Priorat)
Tram. 314-14951/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35017 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
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ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Departament de Territori i Sostenibilitat té previst 
estudiar les mesures adients per tal de connectar per 
mitjà de transport públic l’estació de tren dels Guiamets 
(Priorat) amb el municipi del Masroig (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi de la connexió amb transport 
públic de les estacions de tren dels Guia-
mets (Priorat) i el Molar (Priorat)
Tram. 314-14952/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35018 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Departament de Territori i Sostenibilitat té previst 
estudiar les mesures adients per tal de connectar per 
mitjà de transport públic l’estació de tren dels Guiamets 
(Priorat) amb el municipi del Molar (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi de la connexió amb transport 
públic de les estacions de tren de Móra la 
Nova (Ribera d’Ebre) i el Molar (Priorat)
Tram. 314-14953/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35019 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Departament de Territori i Sostenibilitat té previst 
estudiar les mesures adients per tal de connectar per mit-
jà de transport públic l’estació de tren de Móra la Nova 
(Ribera d’Ebre) amb el municipi del Molar (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi de la connexió amb transport 
públic de les estacions de tren de Móra la 
Nova (Ribera d’Ebre) i Masroig (Priorat)
Tram. 314-14954/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35020 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Departament de Territori i Sostenibilitat té previst 
estudiar les mesures adients per tal de connectar per mit-
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jà de transport públic l’estació de tren de Móra la Nova 
(Ribera d’Ebre) amb el municipi del Masroig (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi de la connexió amb transport 
públic de les estacions de tren de Capçanes 
(Priorat) i el Molar (Priorat)
Tram. 314-14955/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35021 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Departament de Territori i Sostenibilitat té previst 
estudiar les mesures adients per tal de connectar per 
mitjà de transport públic l’estació de tren de Capçanes 
(Priorat) amb el municipi del Molar (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi de la connexió amb transport 
públic de les estacions de tren de Capçanes 
(Priorat) i Masroig (Priorat)
Tram. 314-14956/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35022 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 

i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Departament de Territori i Sostenibilitat té previst 
estudiar les mesures adients per tal de connectar per 
mitjà de transport públic l’estació de tren de Capçanes 
(Priorat) amb el municipi del Masroig (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució del projecte de l’es-
tació d’autobusos de Falset (Priorat)
Tram. 314-14957/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35023 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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: 

– En quin estat es troba el projecte de l’estació d’autobu-
sos de Falset (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les prioritats del Govern amb relació al pro-
jecte de l’estació d’autobusos de Falset (Priorat)
Tram. 314-14958/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35024 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les prioritats del Govern en relació al pro-
jecte de l’Estació d’Autobusos de Falset (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes pel Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat per al ga-
rantiment del transport públic entre Capça-
nes i Falset (Priorat)
Tram. 314-14959/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35025 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions té previstes el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat per tal de garantir la connexió amb 
transport públic entre els municipis de Capçanes i el de 
Falset (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme pel De-
partament de Territori i Sostenibilitat per al 
garantiment del transport públic entre Cap-
çanes i Falset (Priorat)
Tram. 314-14960/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35026 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions porta a terme el Departament de 
Territori i Sostenibilitat per tal de garantir la connexió 
amb transport públic entre els municipis de Capçanes i 
el de Falset (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes pel Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat per al ga-
rantiment del transport públic entre Tivissa 
(Ribera d’Ebre) i Falset (Priorat)
Tram. 314-14961/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35027 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions té previstes el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat per tal de garantir la connexió amb 
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transport públic entre els municipis de Tivissa (Ribera 
d’Ebre) i el de Falset (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme pel De-
partament de Territori i Sostenibilitat per al 
garantiment del transport públic entre Tivis-
sa (Ribera d’Ebre) i Falset (Priorat)
Tram. 314-14962/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35028 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions porta a terme el Departament de 
Territori i Sostenibilitat per tal de garantir la connexió 
amb transport públic entre els municipis de Tivissa (Ri-
bera d’Ebre) i el de Falset (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes pel Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat per al ga-
rantiment del transport públic entre Garcia 
(Ribera d’Ebre) i el Molar (Priorat)
Tram. 314-14963/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35029 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-

ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions té previstes el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat per tal de garantir la connexió amb 
transport públic entre els municipis de Garcia (Ribera 
d’Ebre) i el del Molar (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme pel De-
partament de Territori i Sostenibilitat per al 
garantiment del transport públic entre Gar-
cia (Ribera d’Ebre) i el Molar (Priorat)
Tram. 314-14964/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35030 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions porta a terme el Departament de 
Territori i Sostenibilitat per tal de garantir la connexió 
amb transport públic entre els municipis de Garcia (Ri-
bera d’Ebre) i el del Molar (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb el Consell Comarcal 
del Priorat en matèria de mobilitat i trans-
port públic
Tram. 314-14965/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35031 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins acords manté el Govern amb el Consell Comar-
cal del Priorat en matèria de mobilitat i transport públic?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb el Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre en matèria de mobilitat i 
transport públic
Tram. 314-14966/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35032 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins acords manté el Govern amb el Consell Comar-
cal de la Ribera d’Ebre en matèria de mobilitat i trans-
port públic?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb el Consell Comar-
cal de la Terra Alta en matèria de mobilitat i 
transport públic
Tram. 314-14967/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35033 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins acords manté el Govern amb el Consell Comar-
cal de la Terra Alta en matèria de mobilitat i transport 
públic?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme per al 
millorament del transport públic entre Vall-
de-roures (Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 314-14968/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35034 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions porta a terme el Govern per tal de mi-
llorar la mobilitat en transport públic entre el municipi de 
Vall-de-roures (Matarranya) i la comarca de la Terra Alta?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme per al 
millorament del transport públic entre Vall-
de-roures (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
Tram. 314-14969/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35035 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions porta a terme el Govern per tal de 
millorar la mobilitat en transport públic entre el muni-
cipi de Vall-de-roures (Matarranya) i la comarca de la 
Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme per al 
millorament del transport públic entre Vall-
de-roures (Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 314-14970/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions porta a terme el Govern per tal de 
millorar la mobilitat en transport públic entre el munici-

pi de Vall-de-roures (Matarranya) i la comarca del Baix 
Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme per al 
millorament del transport públic entre Vall-
de-roures (Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 314-14971/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35037 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions porta a terme el Govern per tal de 
millorar la mobilitat en transport públic entre el muni-
cipi de Vall-de-roures (Matarranya) i la comarca de la 
Terra Alta?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme per al 
millorament del transport públic entre Vall-
de-roures (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
Tram. 314-14972/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35038 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
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i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions porta a terme el Govern per tal de 
millorar la mobilitat en transport públic entre el muni-
cipi de Vall-de-roures (Matarranya) i la comarca de la 
Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme per al 
millorament del transport públic entre Vall-
de-roures (Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 314-14973/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions porta a terme el Govern per tal de 
millorar la mobilitat en transport públic entre el munici-
pi de Vall-de-roures (Matarranya) i la comarca del Baix 
Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme per al 
millorament del transport públic entre Cala-
ceit (Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 314-14974/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35040 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions porta a terme el Govern per tal de 
millorar la mobilitat en transport públic entre el municipi 
de Calaceit (Matarranya) i la comarca de la Terra Alta?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme per al 
millorament del transport públic entre Cala-
ceit (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
Tram. 314-14975/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35041 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions porta a terme el Govern per tal de mi-
llorar la mobilitat en transport públic entre el municipi de 
Calaceit (Matarranya) i la comarca de la Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme per al 
millorament del transport públic entre Cre-
tes (Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 314-14976/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35042 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions porta a terme el Govern per tal de 
millorar la mobilitat en transport públic entre el muni-
cipi de Cretes (Matarranya) i la comarca del Baix Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per al millo-
rament del transport públic entre Vall-de-
roures (Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 314-14977/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35043 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions té previst portar a terme el Govern 
per tal de millorar la mobilitat en transport públic entre 

el municipi de Vall-de-roures (Matarranya) i la comarca 
de la Terra Alta?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per al millo-
rament del transport públic entre Vall-de-
roures (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
Tram. 314-14978/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35044 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions té previst portar a terme el Govern 
per tal de millorar la mobilitat en transport públic entre 
el municipi de Vall-de-roures (Matarranya) i la comarca 
de la Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per al millo-
rament del transport públic entre Vall-de-
roures (Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 314-14979/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35045 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
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i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions té previst portar a terme el Govern 
per tal de millorar la mobilitat en transport públic entre 
el municipi de Vall-de-roures (Matarranya) i la comarca 
del Baix Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per al millo-
rament del transport públic entre Vall-de-
roures (Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 314-14980/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35046 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions té previst portar a terme el Govern 
per tal de millorar la mobilitat en transport públic entre 
el municipi de Vall-de-roures (Matarranya) i la comarca 
de la Terra Alta?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per al millo-
rament del transport públic entre Vall-de-
roures (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
Tram. 314-14981/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35047 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions té previst portar a terme el Govern 
per tal de millorar la mobilitat en transport públic entre 
el municipi de Vall-de-roures (Matarranya) i la comarca 
de la Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per al millo-
rament del transport públic entre Vall-de-
roures (Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 314-14982/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35048 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions té previst portar a terme el Govern 
per tal de millorar la mobilitat en transport públic entre 
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el municipi de Vall-de-roures (Matarranya) i la comarca 
del Baix Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per al millo-
rament del transport públic entre Calaceit 
(Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 314-14983/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35049 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions té previst portar a terme el Govern 
per tal de millorar la mobilitat en transport públic entre 
el municipi de Calaceit (Matarranya) i la comarca de la 
Terra Alta?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per al millo-
rament del transport públic entre Calaceit 
(Matarranya) i la Ribera d’Ebre
Tram. 314-14984/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 

i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions té previst portar a terme el Govern 
per tal de millorar la mobilitat en transport públic entre 
el municipi de Calaceit (Matarranya) i la comarca de la 
Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per al mi-
llorament del transport públic entre Cretes 
(Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 314-14985/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35051 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions té previst portar a terme el Govern 
per tal de millorar la mobilitat en transport públic entre 
el municipi de Cretes (Matarranya) i la comarca del Baix 
Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per al millo-
rament del transport públic entre Morella 
(els Ports) i el Montsià
Tram. 314-14986/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35058 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada, Joan Boada Masoliver, 
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, 
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 actuacions té previst portar a terme el Govern 
per tal de millorar la mobilitat en transport públic entre 
la ciutat de Morella (els Ports) i la comarca del Montsià?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb la Generalitat Valen-
ciana per al millorament del transport públic 
entre Morella (els Ports) i el Montsià
Tram. 314-14987/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35059 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada, Joan Boada Masoliver, 
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, 
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: 

– Quins acords té previst portar a terme el Govern amb 
la Generalitat Valenciana per tal de millorar la mobilitat 

en transport públic entre la ciutat de Morella (els Ports) i 
la comarca del Montsià?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb la Diputació de Cas-
telló per al millorament del transport públic 
entre Morella (els Ports) i el Montsià
Tram. 314-14988/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada, Joan Boada Masoliver, 
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, 
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 parlamentari: 

– Quins acords té previst portar a terme el Govern amb 
la Diputació de Castelló per tal de millorar la mobilitat 
en transport públic entre la ciutat de Morella (els Ports) i 
la comarca del Montsià?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per al millo-
rament del transport públic entre Morella 
(els Ports) i el Montsià
Tram. 314-14989/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
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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 actuacions té previst portar a terme el Govern 
per tal de millorar la mobilitat en transport públic en-
tre la ciutat de Morella (els Ports) i la comarca del Baix 
Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb la Generalitat Valen-
ciana per al millorament del transport públic 
entre Morella (els Ports) i el Baix Ebre
Tram. 314-14990/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada, Joan Boada Masoliver, 
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, 
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: 

– Quins acords té previst portar a terme el Govern amb 
la Generalitat Valenciana per tal de millorar la mobilitat 
en transport públic entre la ciutat de Morella (els Ports) i 
la comarca del Baix Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb la Diputació de Cas-
telló per al millorament del transport públic 
entre Morella (els Ports) i el Baix Ebre
Tram. 314-14991/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35063 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada, Joan Boada Masoliver, 
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, 
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 parlamentari: 

– Quins acords té previst portar a terme el Govern amb 
la Diputació de Castelló per tal de millorar la mobilitat 
en transport públic entre la ciutat de Morella (els Ports) i 
la comarca del Baix Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració de l’eliminació del servei 
nocturn de metro a Barcelona i la seva àrea 
metropolitana
Tram. 314-14992/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35064 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Com valora el Govern, i en concret el Servei Català 
de Trànsit, la eliminació del servei de metro nocturn a 
Barcelona i la seva àrea metropolitana?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis per a l’anàlisi de la reper-
cussió de la supressió del servei nocturn de 
metro a Barcelona i la seva àrea metropolita-
na en l’accidentalitat del trànsit de vehicles
Tram. 314-14993/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35065 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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 els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Disposa el Servei Català de Transit d’estudis que ana-
litzin la repercussió en l’accidentalitat de trànsit de la su-
pressió del servei nocturn de metro a Barcelona i la seva 
àrea metropolitana?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures davant el previsible aug-
ment de la circulació de vehicles per la su-
pressió del servei nocturn de metro a Bar-
celona i la seva àrea metropolitana
Tram. 314-14994/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35066 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines mesures preveu adoptar el Servei Català de 
Trànsit davant el previsible augment de la circulació de 
vehicles privats que pot provocar l’eliminació del servei 

de metro nocturn a Barcelona i la seva àrea metropoli-
tana?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de la contaminació i dels 
accidents derivats de la supressió del servei 
nocturn de metro a Barcelona i la seva àrea 
metropolitana
Tram. 314-14995/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35067 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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 el sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines repercussions pot provocar, segons el Govern, 
en matèria de contaminació atmosfèrica, augment del 
soroll nocturn i accidentalitat, el major nombre de vehi-
cles privats derivats de l’eliminació del servei de metro 
nocturn a Barcelona i la seva àrea metropolitana?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afirmació del conseller d’Interior amb 
relació a la intervenció policial contra treba-
lladors de presons el dia 2 de desembre de 
2011 davant la presó Model de Barcelona
Tram. 314-14996/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35079 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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: 

– Compareix el Govern l’afirmació del conseller d’Interi-
or Felip Puig que en la intervenció policial contra treba-
lladors de presons el dia 2 de desembre davant la Model 
de Barcelona es va utilitzar «la mínima força»?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris que van guiar les ordres 
del Departament d’Interior en la intervenció 
policial contra treballadors de presons el dia 
2 de desembre de 2011 davant la presó Mo-
del de Barcelona
Tram. 314-14997/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35080 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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 criteris varen guiar les ordres del Departament 
d’Interior en la intervenció policial contra treballadors 
de presons el dia 2 de desembre davant la Model de Bar-
celona?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les crítiques dels sindicats dels Mos-
sos d’Esquadra amb relació a les ordres del 
Departament d’Interior en la intervenció po-
licial contra treballadors de presons el dia 2 
de desembre de 2011 davant la presó Model 
de Barcelona
Tram. 314-14998/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35081 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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 les crítiques dels sin-
dicats de Mossos d’Esquadra en relació a les ordres del 
Departament d’Interior en la intervenció policial del dia 
2 de desembre contra treballadors de presons davant la 
Model de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions dels sindicats dels 
Mossos d’Esquadra relatives a l’estratègia 
d’enfrontar i dividir els treballadors públics
Tram. 314-14999/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35082 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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 les declaracions dels 
sindicats de Mossos d’Esquadra d’UGT i CCOO, des-
prés de la intervenció policial davant la Model de Barce-
lona el dia 2 de desembre, afirmant que «l’estratègia del 
Govern passa per intentar enfrontar i dividir els treballa-
dors de diferents col·lectius de l’administració catalana»?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions del sindicat SME-
CCOO relatives a la pèrdua de prestigi dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-15000/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35083 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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 les declaracions del sindicat 
SME-CCOO, després de la intervenció policial davant 

la Model de Barcelona el dia 2 de desembre, afirmant 
que l’actuació policial va respondre a ordres polítiques i 
que «el prestigi del Cos de Mossos d’Esquadra ja es va 
enfonsar a la plaça de Catalunya durant el desallotjament 
dels indignats per obeir ordres polítiques»?

– Quin és el límit segons el Departament d’Interior de 
les accions reivindicatives de treballadors i treballadores 
que si es traspassa provoca la intervenció policial?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteri de proporcionalitat aplicat 
pel Departament d’Interior en concentra-
cions de treballadors
Tram. 314-15001/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35084 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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 interpreta el Departament d’Interior el criteri de 
proporcionalitat aplicat davant concentracions i mobilit-
zacions de treballadors i treballadores?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteri d’equilibri entre el dret de 
manifestació i el funcionament de serveis i 
institucions
Tram. 314-15002/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35085 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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 el criteri d’equilibri entre el dret de manifesta-
ció i el funcionament de serveis i institucions, segons el 
Departament d’Interior?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la investigació duta a terme pel Servei 
de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil 
sobre l’abocament de residus industrials en 
el dipòsit de runes de Callús (Bages) efectu-
at per Gestora de Runes del Bages
Tram. 314-15003/09

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35087 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Té el Govern coneixement de l’existència d’una inves-
tigació del Servei de Protecció de la Natura de la Guar-
dia Civil –SEPRONA– com a conseqüència d’haver-se 

detectat abocaments de residus industrials - lixiviats de 
coure, molibdè, clorur, florurs, sulfats, en el dipòsit de 
runes de Callús, de que és titular l’empresa Gestora de 
Runes del Bages?

2. Ha efectuat, o pensa efectuar el Govern, per mitjà 
dels serveis competents de medi ambient i de l’Agència 
de residus de Catalunya, les investigacions i comprova-
cions pertinents per si els fets consistents en la detecció 
d’abocaments de residus industrials - lixiviats de coure, 
molibdè, clorur, florurs, sulfats, en el dipòsit de runes de 
Callús, de que és titular l’empresa Gestora de Runes del 
Bages, fossin constitutius d’una infracció de les condici-
ons de la seva autorització?

3. Quines mesures pensa adoptar el Govern, per mitjà 
dels serveis competents de medi ambient i de l’Agèn-
cia de residus de Catalunya, per corregir i restaurar els 
danys i perjudicis al medi natural –aqüífers, entorn, etc. 
que es puguin comprovar com a resultat de les investiga-
cions pels abocaments de residus industrials - lixiviats 
de coure, molibdè, clorur, florurs, sulfats, en el dipòsit 
de runes de Callús, de que es titular l’empresa Gestora de 
Runes del Bages?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació de la situació del perso-
nal interí a la Mesa de Negociació per a les 
retallades relatives als funcionaris
Tram. 314-15004/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35089 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

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 
144 del Reglament del Parlament, presenta les preguntes 
següents, per tal que li siguin contestades amb resposta 
escrita.

L’article 124 del DL 1/1997 de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprovà la refosa en un text únic de la normativa catala-
na en matèria de funció pública, estableix, en el seu apar-
tat primer, que els interins poden ser nomenats per tal de: 

1. Cobrir transitòriament places que han de ser ocupades 
definitivament per funcionaris de carrera.

2. Realitzar programes estrictament temporals o per si-
tuacions urgents degudament motivades.

3. Ocupar llocs de treball en substitució de funcionaris 
que gaudeixin del dret de reserva de lloc de treball i des-
tinació.
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L’apartat segon de la mateixa norma, diu que «El perso-
nal interí només pot ser nomenat quan sigui necessari 
proveir un lloc de treball per garantir el funcionament 
normal dels serveis i sempre que no pugui ser proveït 
amb urgència per un funcionari de carrera»

La Primera Mesura Temporal que proposa el Govern, de-
finida com a «Revisió de les plantilles ocupades per per-
sonal interí en serveis no finalistes i essencials», implica 
que, abans de resoldre el cessament d’interins, el Govern 
informarà els agents socials sobre les dades següents: 

1. Nombre d’interins, per departament i si s’escau, per 
organisme, que ocupen transitòriament places vacants 
destinades a la provisió de funcionaris.

2. Nombre d’interins, per departament i si s’escau, per 
organisme, nomenats per a la realització de programes 
temporals o per situacions urgents degudament motiva-
des. Això amb expressió, en cada cas, dels programes i 
les situacions urgents.

3. Nombre d’interins per departament i si s’escau, per or-
ganisme, nomenats per ocupar llocs de treball en substi-
tució de funcionaris que gaudeixin de dret de reserva de 
lloc de treball i destinació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. El Govern creu que l’aportació d’aquestes dades a la 
Mesa de Negociació és requisit previ sine qua non per 
tal d’impulsar un Acord i negociar-lo amb respecte als 
principis de bona fe negocial, publicitat i transparència 
(art. 33 EBEP)?

2. El Govern tindrà en compte que, en molts casos, els 
interins s’han eternitzat durant anys en aquesta condició, 
degut a que no s’han convocat processos selectius que 
els permetessin d’accedir a la condició de funcionaris de 
carrera?

3. El Govern farà l’esforç de definir quins són els requi-
sits que identifiquen els serveis «no finalistes» i «essen-
cials»? Això també serà matèria de debat en la Mesa de 
Negociació?

4. El Govern té en compte que, des de fa anys, moltes 
administracions varen absorbir el complement de pro-
ductivitat en un altre concepte retributiu, de manera que 
ara esdevé indistingible en la nòmina?

5. Per tant, el Govern discriminarà els empleats públics 
que perceben la productivitat a banda de la resta de re-
tribucions, en relació als que un dia l’assimilaren i ara 
esdevé indestriable?

6. El Govern té previst d’impulsar la Llei de la Funció 
Pública Catalana, la qual desenvoluparà l’EBEP, a fi, 
sobretot, d’unificar els cossos de funcionaris catalans, a 
nivell nacional, de manera que promogui l’aprofitament 
dels recursos humans de les administracions públiques, 
obrint la possibilitat de la mobilitat interadministrativa 
entre ens locals, universitats públiques i Generalitat de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negociació amb els sindicats de les 
retallades relatives als funcionaris
Tram. 314-15005/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35090 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.12.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten les preguntes 
següents, per tal que li siguin contestades amb resposta 
escrita.

Sobre les mesures proposades per part del Govern a la 
Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de 
l’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, 
interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Té el Govern intenció de negociar-les amb els sindi-
cats?

2. A quants interins afectarà i quin impacte econòmic 
tindrà la revisió de les plantilles ocupades per personal 
interí en serveis no finalistes ni essencials?

3. Quina reducció del complement específic o equivalent 
volen aplicar a les pagues extraordinàries dels empleats 
públics?

4. Són conscients que les pagues extraordinàries dels 
empleats públics des de l’any 2010 són inferiors del sa-
lari mensual?

5. En relació a les places vacants que estan ocupades 
per interins, fins quan pensen congelar l’oferta pública 
d’ocupació perquè aquestes places siguin ocupades de-
finitivament?

6. Continuaran aquestes places estant ocupades interina-
ment o pensen extingir les places?

7. Pensen modificar la Llei 8/2006 de Conciliació de Ca-
talunya?

8. Quines mesures socials destinades als empleats i em-
pleades públics pensen suspendre?

9. El Govern té previst suspendre el pagament del com-
plement de productivitat als empleats i empleades pú-
blics?

10. En el cas que ho fes, la productivitat ja no seria un 
valor en la prestació dels serveis públics?

11. Quines són les modificacions de les condicions dels 
empleats i empleades públics que han estat acordades 
amb els sindicats i es volen reduir o suprimir?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i subvencions signats el 2010 amb l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb relació al Museu d’Art i Història
	Tram. 311-01229/09
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la causa de la reducció dels horaris de visita del Museu d’Art i Història, de Reus (Baix Camp)
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i subvencions signats amb l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb relació al Centre de la Imatge Mas Iglesias per al 2011
	Tram. 311-01232/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i subvencions signats el 2010 amb l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb relació al Centre de la Imatge Mas Iglesias
	Tram. 311-01233/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la causa de la reducció dels horaris de visita del Centre de la Imatge Mas Iglesias, de Reus (Baix Camp)
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aportació econòmica del 2010 a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) per al Festival Internacional de Pel·lícules amb Imatges d’Arxiu Memorimage
	Tram. 311-01235/09
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aportació econòmica del 2011 a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) per al Festival Internacional de Pel·lícules amb Imatges d’Arxiu Memorimage
	Tram. 311-01236/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords, convenis i subvencions signats amb l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb relació al Centre d’Arts Escèniques
	Tram. 311-01237/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i subvencions signats el 2010 amb l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb relació al Centre d’Arts Escèniques
	Tram. 311-01238/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i subvencions signats el 2011 amb l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb relació al Centre d’Arts Escèniques
	Tram. 311-01239/09
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació econòmica que ha rebut l’Arxiu Comarcal del Baix Camp, de Reus, el 2010
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords, convenis i subvencions signats amb l’Ajuntament de Reus amb relació a l’Arxiu Comarcal del Baix Camp
	Tram. 311-01243/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i subvencions signats amb l’Ajuntament de Reus amb relació a l’Arxiu Comarcal del Baix Camp per al 2011
	Tram. 311-01244/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació econòmica dels acords, convenis i subvencions signats el 2010 amb l’Ajuntament de Reus amb relació a l’Arxiu Comarcal del Baix Camp
	Tram. 311-01245/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del Departament de Cultura a Reus (Baix Camp) per al millorament de l’oferta cinematogràfica en versió original
	Tram. 311-01246/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes a Reus (Baix Camp) per al millorament de l’oferta cinematogràfica en versió original
	Tram. 311-01247/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del Departament de Cultura a Reus (Baix Camp) per al millorament de l’oferta cinematogràfica en català
	Tram. 311-01248/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes a Reus (Baix Camp) per al millorament de l’oferta cinematogràfica en català
	Tram. 311-01249/09
	Anunci
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	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats suprimides després dels acomiadaments a la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
	Tram. 314-14866/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de robatoris amb violència o intimidació a la via pública a Barcelona el 2011
	Tram. 314-14867/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de robatoris amb estrebada a Barcelona el 2011
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	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les funcions de la Guàrdia Urbana de Barcelona
	Tram. 314-14869/09
	Formulació
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	Tram. 314-14870/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Departament d’Interior en el disseny del nou model d’actuació de la Guàrdia Urbana de Barcelona
	Tram. 314-14871/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes sobre el Centre d’Història Contemporània de Catalunya
	Tram. 314-14872/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de nomenament del director o directora del Centre d’Història Contemporània de Catalunya
	Tram. 314-14873/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació de la competència sobre recerca i assessorament en matèria d’història del Centre d’Història Contemporània de Catalunya
	Tram. 314-14874/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’absorció del Centre d’Història Contemporània de Catalunya per un altre ens
	Tram. 314-14875/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió de les baixes o les vacances no substituïdes entre el personal que duu a terme les proves sobre mostres de càncer a l’Hospital del Mar, de Barcelona
	Tram. 314-14876/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la construcció d’un nou institut a Breda (Selva)
	Tram. 314-14877/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’una escola nova en substitució de l’Escola Montseny, a Breda (Selva)
	Tram. 314-14878/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels accessos a la nova terminal de contenidors de l’ampliació del port de Barcelona
	Tram. 314-14879/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de connexió provisional per al transport de mercaderies a la terminal de contenidors del port de Barcelona
	Tram. 314-14880/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte dels accessos viaris i ferroviaris al port de Barcelona
	Tram. 314-14881/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Govern de l’Estat relatives als accessos al port de Barcelona
	Tram. 314-14882/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accessos provisionals al port de Barcelona
	Tram. 314-14883/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de tramitació del Pla director d’infraestructures
	Tram. 314-14884/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la priorització de les actuacions del Pla director d’infraestructures
	Tram. 314-14885/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions del director general de Transports i Mobilitat relatives al desdoblament de la carretera N-II de Girona a la Jonquera
	Tram. 314-14886/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de defensar el desdoblament de la carretera N-II de Girona a la Jonquera davant del Govern de l’Estat
	Tram. 314-14887/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis signats entre la Generalitat i l’Institut Noos
	Tram. 314-14888/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis signats entre la Generalitat i Noos Consultoria Estratègica
	Tram. 314-14889/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció als usuaris que es presta al CAP Bòbila, d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 314-14890/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de l’atenció als usuaris del CAP Bòbila, d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 314-14891/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de l’equipament del CAP Bòbila, d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 314-14892/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de desdoblament del CAP Bòbila, d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 314-14893/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi del model de gestió del CAP Bòbila, d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 314-14894/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte de construcció de l’Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) als terrenys de Can Rigal
	Tram. 314-14895/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la població de referència i la freqüentació al Punt d’Atenció Continuada Mataró
	Tram. 314-14896/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de recursos de Sanitat Respon i la potenciació del servei al Maresme
	Tram. 314-14897/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la potenciació de l’atenció telefònica com a primer contacte dels usuaris de l’atenció continuada urgent amb relació a la reordenació de l’atenció continuada de l’Equip d’Atenció Primària Vilassar de Dalt - 
	Tram. 314-14898/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les respostes donades amb relació a l’activitat assistencial domiciliària del Punt d’Atenció Continuada de Vilassar de Dalt - Cabrils
	Tram. 314-14899/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals dels equips d’atenció primària de Vilassar de Dalt - Cabrils i de Vilassar de Mar (Maresme)
	Tram. 314-14900/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats el 2011 per al foment de les actuacions en el medi rural i pesquer que afavoreixin la integració de les dones
	Tram. 314-14901/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a dones el 2011 per a inversions en plans de millorament i per a joves agricultores
	Tram. 314-14902/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis indicadors de la representació paritària en el món rural
	Tram. 314-14903/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones titulars d’explotacions agràries que s’han adreçat el 2011 als centres d’assessorament agrari
	Tram. 314-14904/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a prioritzar els projectes promoguts per dones de les zones rurals
	Tram. 314-14905/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats el 2011 per al foment de la creació i el manteniment dels llocs de treball de dones de les zones rurals
	Tram. 314-14906/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones que formen part del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
	Tram. 314-14907/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats el 2011 als grups d’acció local que participen en el Leader Plus i sobre el percentatge d’aquests atorgats a dones de menys de quaranta anys
	Tram. 314-14908/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de subvencions atorgades el 2011 a projectes de col·laboració en campanyes agràries per a activitats de foment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
	Tram. 314-14909/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de subvencions atorgades el 2011 a projectes de col·laboració en campanyes agràries per a la contractació de treballadores desocupades dels col·lectius preferents
	Tram. 314-14910/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment d’ajuts a projectes promoguts per dones titulars d’explotacions agràries
	Tram. 314-14911/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme el 2011 per a prioritzar projectes promoguts per dones titulars d’explotacions agràries
	Tram. 314-14912/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats el 2011 per a l’accés de les dones a la cotitularitat de les explotacions agràries
	Tram. 314-14913/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts atorgats el 2011 en el món rural a dones amb discapacitat, amb càrregues familiars o en situació de precarietat econòmica
	Tram. 314-14914/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració en accions i campanyes relatives als drets humans laborals de les dones en països en vies de desenvolupament
	Tram. 314-14915/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme el 2011 per a enfortir la participació sindical de les dones en països en vies de desenvolupament
	Tram. 314-14916/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades el 2011 per a projectes de cooperació al desenvolupament per a la participació de les dones en el món sindical
	Tram. 314-14917/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’exemplars i el cost de l’agenda No te la juguis per al 2012 que ha editat el Departament d’Interior
	Tram. 314-14918/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a tancar l’aeri entre Esparreguera i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
	Tram. 314-14919/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recuperar el servei de l’aeri entre Esparreguera i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) després del tancament el 2012
	Tram. 314-14920/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes que causarà el tancament de l’aeri a la població d’Esparreguera (Baix Llobregat)
	Tram. 314-14921/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els ajuntaments d’Esparreguera i d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) relatives al tancament de l’aeri entre aquestes poblacions
	Tram. 314-14922/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions mantingudes amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat relatives al tancament de l’aeri entre Esparreguera i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
	Tram. 314-14923/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del canvi de nom de les conselleries
	Tram. 314-14924/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del canvi del nom de les conselleries amb inclusió dels conceptes derivats d’aquest canvi
	Tram. 314-14925/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de l’assignació econòmica al Centre Cultural Metropolità Tecla Sala, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), el 2012
	Tram. 314-14926/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació mensual a José Montilla, expresident de la Generalitat, per la seva condició de senador
	Tram. 314-14927/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sosteniment de l’oficina de José Montilla, expresident de la Generalitat, havent estat nomenat senador
	Tram. 314-14928/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retallada i la congelació salarials als treballadors de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i sobre la manca d’aplicació del conveni del 2011 al personal de Turisme i Muntanya
	Tram. 314-14929/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura del centre penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
	Tram. 314-14930/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de personal de vigilància per al centre penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
	Tram. 314-14931/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de personal de tractament per al centre penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
	Tram. 314-14932/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l’accés en transport públic al centre penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
	Tram. 314-14933/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l’accés en transport públic a la plantilla del centre penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
	Tram. 314-14934/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte del Fòrum de la Justícia de Tarragona
	Tram. 314-14935/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme amb relació al projecte del Fòrum de la Justícia de Tarragona
	Tram. 314-14936/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme amb relació al projecte del Fòrum de la Justícia de Tarragona que han estat anul·lades del gener de 2011 ençà
	Tram. 314-14937/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme amb relació al projecte del Fòrum de la Justícia de Tarragona que han estat ajornades del gener de 2011 ençà
	Tram. 314-14938/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exigència a Adif de la rehabilitació de l’estació de tren dels Guiamets (Priorat)
	Tram. 314-14939/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a donar ús a l’estació de tren dels Guiamets (Priorat)
	Tram. 314-14940/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions previstes per Adif a l’estació de tren dels Guiamets (Priorat)
	Tram. 314-14941/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de les actuacions previstes per Adif amb relació a l’estació de tren dels Guiamets (Priorat)
	Tram. 314-14942/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exigència a Adif de la rehabilitació de l’estació de tren de Garcia (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-14943/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exigència a Adif de l’ús de l’estació de tren de Garcia (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-14944/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de les inversions d’Adif a l’estació de tren de Garcia (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-14945/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de les actuacions d’Adif a l’estació de tren de Garcia (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-14946/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de les inversions d’Adif a l’estació de tren de Capçanes (Priorat)
	Tram. 314-14947/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de les actuacions d’Adif a l’estació de tren de Capçanes (Priorat)
	Tram. 314-14948/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions de tren dels Guiamets (Priorat) i la Serra d’Almos, a Tivissa (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-14949/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions de tren dels Guiamets (Priorat) i Darmós, a Tivissa (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-14950/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions de tren dels Guiamets (Priorat) i Masroig (Priorat)
	Tram. 314-14951/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions de tren dels Guiamets (Priorat) i el Molar (Priorat)
	Tram. 314-14952/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions de tren de Móra la Nova (Ribera d’Ebre) i el Molar (Priorat)
	Tram. 314-14953/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions de tren de Móra la Nova (Ribera d’Ebre) i Masroig (Priorat)
	Tram. 314-14954/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions de tren de Capçanes (Priorat) i el Molar (Priorat)
	Tram. 314-14955/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions de tren de Capçanes (Priorat) i Masroig (Priorat)
	Tram. 314-14956/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del projecte de l’estació d’autobusos de Falset (Priorat)
	Tram. 314-14957/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prioritats del Govern amb relació al projecte de l’estació d’autobusos de Falset (Priorat)
	Tram. 314-14958/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes pel Departament de Territori i Sostenibilitat per al garantiment del transport públic entre Capçanes i Falset (Priorat)
	Tram. 314-14959/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme pel Departament de Territori i Sostenibilitat per al garantiment del transport públic entre Capçanes i Falset (Priorat)
	Tram. 314-14960/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes pel Departament de Territori i Sostenibilitat per al garantiment del transport públic entre Tivissa (Ribera d’Ebre) i Falset (Priorat)
	Tram. 314-14961/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme pel Departament de Territori i Sostenibilitat per al garantiment del transport públic entre Tivissa (Ribera d’Ebre) i Falset (Priorat)
	Tram. 314-14962/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes pel Departament de Territori i Sostenibilitat per al garantiment del transport públic entre Garcia (Ribera d’Ebre) i el Molar (Priorat)
	Tram. 314-14963/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme pel Departament de Territori i Sostenibilitat per al garantiment del transport públic entre Garcia (Ribera d’Ebre) i el Molar (Priorat)
	Tram. 314-14964/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb el Consell Comarcal del Priorat en matèria de mobilitat i transport públic
	Tram. 314-14965/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en matèria de mobilitat i transport públic
	Tram. 314-14966/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb el Consell Comarcal de la Terra Alta en matèria de mobilitat i transport públic
	Tram. 314-14967/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra Alta
	Tram. 314-14968/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-14969/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix Ebre
	Tram. 314-14970/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra Alta
	Tram. 314-14971/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-14972/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix Ebre
	Tram. 314-14973/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Calaceit (Matarranya) i la Terra Alta
	Tram. 314-14974/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Calaceit (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-14975/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Cretes (Matarranya) i el Baix Ebre
	Tram. 314-14976/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra Alta
	Tram. 314-14977/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-14978/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix Ebre
	Tram. 314-14979/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra Alta
	Tram. 314-14980/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-14981/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix Ebre
	Tram. 314-14982/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Calaceit (Matarranya) i la Terra Alta
	Tram. 314-14983/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Calaceit (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-14984/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Cretes (Matarranya) i el Baix Ebre
	Tram. 314-14985/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Morella (els Ports) i el Montsià
	Tram. 314-14986/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb la Generalitat Valenciana per al millorament del transport públic entre Morella (els Ports) i el Montsià
	Tram. 314-14987/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb la Diputació de Castelló per al millorament del transport públic entre Morella (els Ports) i el Montsià
	Tram. 314-14988/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Morella (els Ports) i el Montsià
	Tram. 314-14989/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb la Generalitat Valenciana per al millorament del transport públic entre Morella (els Ports) i el Baix Ebre
	Tram. 314-14990/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb la Diputació de Castelló per al millorament del transport públic entre Morella (els Ports) i el Baix Ebre
	Tram. 314-14991/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de l’eliminació del servei nocturn de metro a Barcelona i la seva àrea metropolitana
	Tram. 314-14992/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis per a l’anàlisi de la repercussió de la supressió del servei nocturn de metro a Barcelona i la seva àrea metropolitana en l’accidentalitat del trànsit de vehicles
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