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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el règim retributiu del personal al servei de l’Adminis-
tració de la Generalitat
Tram. 310-00133/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació del personal docent i d’administració i ser-
veis de les universitats públiques
Tram. 310-00134/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la renovació del contracte amb l’operador ferroviari 
Renfe
Tram. 310-00135/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el preconcurs de creditors presentat per la secció de 
crèdit de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 310-00136/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la Cooperativa Agrícola de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 310-00137/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política d’immigració
Tram. 310-00138/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el transport públic i la mobilitat
Tram. 310-00139/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la funció pública
Tram. 310-00140/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les relacions Generalitat-Estat en matèria de política 
cultural
Tram. 310-00141/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a pal·liar els efectes dels endarreri-
ments en els pagaments als proveïdors
Tram. 310-00142/09
Substanciació p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’actitud cap al Govern de l’Estat
Tram. 317-00086/09
Substanciació p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el pacte fiscal i la reorientació de la 
política del Govern
Tram. 317-00087/09
Substanciació p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la justícia, l’equitat i la redistribució 
de recursos en la política d’ingressos dels pressupostos de 
la Generalitat per al 2012
Tram. 317-00088/09
Substanciació p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre què pensa fer, com i amb qui en la 
tercera fase de la legislatura
Tram. 317-00089/09
Substanciació p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les perspectives per al 2012 i les 
principals actuacions previstes
Tram. 317-00090/09
Substanciació p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’explicació dels desavantatges que 
comporta la dependència fiscal de l’Estat espanyol
Tram. 317-00091/09
Substanciació p. 24

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de treballadors que resultaran afectats 
per l’expedient de regulació d’ocupació de l’Agència Catala-
na de Cooperació al Desenvolupament
Tram. 311-00747/09
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de revertir en els propers exercicis pres-
supostaris les retallades del pressupost per a cooperació al 
desenvolupament
Tram. 311-00748/09
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els canvis retributius del nou personal de direcció 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Tram. 311-00749/09
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la durada de l’expedient de regulació d’ocupació 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Tram. 311-00750/09
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de reducció de personal de direcció 
i alts càrrecs en proporció a l’expedient de regulació d’ocu-
pació de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolu-
pament
Tram. 311-00751/09
Substanciació p. 25
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reducció del personal de direcció de l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament de manera 
proporcional a la del personal tècnic i administratiu
Tram. 311-00752/09
Substanciació p. 25

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
població a la qual dóna servei el servei nocturn d’urgències 
del CAP Ripollès
Tram. 314-09269/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació dels serveis sanitaris d’atenció especialitzada 
per a la interrupció voluntària de l’embaràs
Tram. 314-09295/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
composició de la Junta Rectora del Paratge Natural d’Inte-
rès Nacional de Poblet
Tram. 314-09298/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions de la Junta Rectora del Paratge Natural d’Interès 
Nacional de Poblet
Tram. 314-09299/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords de la Junta Rectora del Paratge Natural d’Interès 
Nacional de Poblet
Tram. 314-09300/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per la Junta Rectora del Paratge Na-
tural d’Interès Nacional de Poblet que han estat anul·lades, 
posposades o no executades
Tram. 314-09301/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures dutes a terme per a millorar la valoració i el reconei-
xement públic de la formació professional
Tram. 314-09302/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’alumnes que van obtenir el títol de formació 
professional els cursos 2009-2010 i 2010-2011, i sobre el 
percentatge d’alumnes que fan formació contínua
Tram. 314-09303/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de centres públics que ofereixen formació inicial 
i formació ocupacional dins de la formació professional el 
curs 2011-2012, i sobre la distribució territorial dels centres 
de formació professional
Tram. 314-09304/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte lingüístic dels centres vinculats al Servei d’Educa-
ció de Catalunya
Tram. 314-09349/09
Resposta del Govern p. 28

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb diversos 
ajuntaments
Tram. 314-09351/09 a 314-11290/09
Resposta conjunta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que han cursat programes de qualifica-
ció professional inicial el curs 2010-2011
Tram. 314-11394/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els fons destinats a programes de qualificació professional 
inicial el curs 2011-2012 i sobre els centres que els han rebut
Tram. 314-11395/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els fons rebuts del Govern de l’Estat per a programes de 
qualificació professional inicial el curs 2011-2012 i sobre llur 
distribució
Tram. 314-11396/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
fons rebuts del Govern de l’Estat per a programes de qualifi-
cació professional inicial per al curs 2010-2011
Tram. 314-11397/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
composició de la Junta Rectora del Paratge Natural d’Interès 
Nacional de l’Albera
Tram. 314-11401/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions de la Junta Rectora del Paratge Natural d’Interès 
Nacional de l’Albera
Tram. 314-11402/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords adoptats per la Junta Rectora del Paratge Natural 
d’Interès Nacional de l’Albera
Tram. 314-11403/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per la Junta Rectora del Paratge Na-
tural d’Interès Nacional de l’Albera que han estat anul·lades, 
posposades o no executades
Tram. 314-11404/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
redacció del Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge de l’Albera
Tram. 314-11405/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en pràctica del Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge de l’Albera
Tram. 314-11406/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
integració de les actuacions del Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge de l’Albera en el marc de l’Eu-
rodistricte de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-11407/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la cooperació i la coordinació amb les institucions nord-
catalanes per a les actuacions relatives al Paratge Natural 
d’Interès Nacional de l’Albera
Tram. 314-11408/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cooperació i la coordinació amb les institucions nord-catala-
nes per a la posada en pràctica del Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge de l’Albera
Tram. 314-11409/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes de consultoria, els projectes i els informes encar-
regats per GISA, REGSA i REGSESA del gener al setembre 
del 2011
Tram. 314-11514/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions de la comissió de treball del conveni de cooperació 
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en matèria educativa entre el Departament d’Ensenyament i 
l’Acadèmia de Montpeller
Tram. 314-11521/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords adoptats en la reunió de la comissió de treball del 
conveni de cooperació en matèria educativa entre el Depar-
tament d’Ensenyament i l’Acadèmia de Montpeller
Tram. 314-11522/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions derivades dels acords adoptats en la reunió de 
la comissió de treball del conveni de cooperació en matèria 
educativa entre el Departament d’Ensenyament i l’Acadèmia 
de Montpeller
Tram. 314-11523/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la participació de la Casa de la Generalitat a Perpinyà en 
el desenvolupament del conveni de cooperació en matèria 
educativa entre el Departament d’Ensenyament i l’Acadèmia 
de Montpeller
Tram. 314-11524/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la integració del conveni de cooperació en matèria educa-
tiva entre el Departament d’Ensenyament i l’Acadèmia de 
Montpeller en la dinàmica de l’Eurodistricte de l’Espai Català 
Transfronterer
Tram. 314-11526/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
integració del conveni de cooperació en matèria educativa 
entre el Departament d’Ensenyament i l’Acadèmia de Mont-
peller en la dinàmica de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 314-11527/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions derivades del conveni de cooperació en matèria 
educativa entre el Departament d’Ensenyament i l’Acadèmia 
de Montpeller que són beneficiàries del Programa Interreg 
IV A
Tram. 314-11528/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions derivades del conveni de cooperació en matèria 
educativa entre el Departament d’Ensenyament i l’Acadè-
mia de Montpeller que són beneficiàries de programes de la 
Unió Europea diferents del Programa Interreg IV A
Tram. 314-11529/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les institucions, els municipis i altres ens territorials de la 
Catalunya del Nord que reben suport en matèria educativa i 
lingüística de la Generalitat
Tram. 314-11530/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
institucions, els municipis i altres ens territorials de la Cata-
lunya del Nord que han deixat de rebre suport en matèria 
educativa i lingüística de la Generalitat
Tram. 314-11531/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres educatius de la Catalunya del Nord que reben 
suport en matèria educativa i lingüística de la Generalitat
Tram. 314-11532/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres educatius de la Catalunya del Nord que han deixat 
de rebre suport en matèria educativa i lingüística de la Ge-
neralitat
Tram. 314-11533/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions perquè la Generalitat Valenciana s’integri en 
l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial Euroregió Pi-
rineus Mediterrània
Tram. 314-11534/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial 
Euroregió Pirineus Mediterrània perquè la Generalitat Valen-
ciana s’hi integri
Tram. 314-11535/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la integració de la Generalitat Valenciana en l’estructura de 
l’Agrupació Europea Territorial Euroregió Pirineus Mediterrà-
nia com a objectiu de la presidència de l’Euroregió
Tram. 314-11536/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’establiment de relacions amb les administracions del País 
Valencià que vulguin cooperar amb l’Agrupació Europea Ter-
ritorial Euroregió Pirineus Mediterrània com a objectiu de la 
presidència de l’Euroregió
Tram. 314-11537/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 2 d’agost de 2011
Tram. 314-11558/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 30 d’agost de 2011
Tram. 314-11559/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 6 de setembre de 2011
Tram. 314-11560/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 13 de setembre de 2011
Tram. 314-11561/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 20 de setembre de 2011
Tram. 314-11562/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
connexió amb transport públic entre l’estació de ferrocarril 
de Vimbodí (Conca de Barberà) i el monestir de Santa Maria 
de Poblet
Tram. 314-11578/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
connexió amb transport públic entre l’estació de ferrocarril 
de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) i el monestir de 
Santa Maria de Poblet
Tram. 314-11579/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a promoure l’accés amb transport públic al 
monestir de Santa Maria de Poblet
Tram. 314-11580/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
connexió amb transport públic entre el monestir de Santa 
Maria de Poblet i el de Santa Maria de Vallbona
Tram. 314-11582/09
Resposta del Govern p. 44
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
connexió amb transport públic entre el monestir de Santa 
Maria de Poblet i el de Santes Creus
Tram. 314-11583/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
connexió amb transport públic entre el monestir de Santes 
Creus i el de Santa Maria de Vallbona
Tram. 314-11584/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la sinistralitat viària al terme municipal de Garcia (Ribera 
d’Ebre)
Tram. 314-11585/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per a reduir la sinistralitat viària al terme 
municipal de Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11586/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a reduir la sinistralitat viària al terme 
municipal de Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11587/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions que l’Associació Nuclear Ascó Vandellòs ha subven-
cionat a Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11590/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures de foment dels allotjaments de turisme rural a 
la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11593/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a fomentar els allotjaments de turis-
me rural a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11594/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a diversificar els sectors productius de la 
Ribera d’Ebre
Tram. 314-11595/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’actuacions per a diversificar els sectors produc-
tius de la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11596/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compatibilitat de l’oferta d’agroturisme a la Ribera d’Ebre 
amb la pervivència de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II
Tram. 314-11597/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compatibilitat de l’oferta d’agroturisme a la Ribera d’Ebre 
amb la instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat de 
residus nuclears a Ascó
Tram. 314-11598/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a millorar l’oferta de serveis de transport 
públic per carretera a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11603/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’actuacions per a millorar l’oferta de serveis de 
transport públic per carretera a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11604/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions en matèria de transports públics per carretera al 
terme municipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11605/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’actuacions en matèria de transports públics per 
carretera al terme municipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11606/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions en matèria de transport ferroviari de passatgers 
al terme municipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11607/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions en matèria de transport ferroviari de passatgers 
al terme municipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11608/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme per a millorar la connectivitat de 
la xarxa de transport públic per carretera amb el transport 
ferroviari de passatgers al terme municipal de Móra la Nova 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11609/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes per a millorar la connectivitat de 
la xarxa de transport públic per carretera amb el transport 
ferroviari de passatgers al terme municipal de Móra la Nova 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11610/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds per a la instal·lació d’embarcadors públics a la 
Ribera d’Ebre presentades el 2011
Tram. 314-11614/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds per a la instal·lació d’embarcadors públics pen-
dents de resolució a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11615/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds per a la instal·lació d’embarcadors 
públics a la Ribera d’Ebre resoltes favorablement de l’1 de 
gener de 2011 ençà
Tram. 314-11616/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement que l’Agència Catalana de l’Aigua té de l’estat 
dels embarcadors públics a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11617/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 27 de setembre de 2011
Tram. 314-11643/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 4 d’octubre de 2011
Tram. 314-11644/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la decisió del Ministeri de Foment d’ajornar la resolució del 
concurs per a la concessió de l’aeroport de Barcelona - el 
Prat
Tram. 314-12189/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les negociacions amb el Govern de l’Estat per a constituir 
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una entitat de control i seguiment de la futura concessió de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 314-12190/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de l’avaria a les instal·lacions de Renfe a Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental) el 13 d’octubre de 2011
Tram. 314-12191/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com s’ha assabentat de l’avaria a les instal·lacions 
de Renfe a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 13 
d’octubre de 2011
Tram. 314-12192/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme amb relació a l’avaria a les instal-
lacions de Renfe a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
el 13 d’octubre de 2011
Tram. 314-12193/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
demanda de responsabilitats per l’avaria a les instal·lacions 
de Renfe a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 13 
d’octubre de 2011
Tram. 314-12194/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’usuaris afectats per l’avaria a les instal·lacions 
de Renfe a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 13 
d’octubre de 2011
Tram. 314-12195/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el servei alternatiu de transport per als usuaris afectats per 
l’avaria a les instal·lacions de Renfe a Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental) el 13 d’octubre de 2011
Tram. 314-12196/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la informació als usuaris de les línies afectades per l’avaria 
a les instal·lacions de Renfe a Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental) el 13 d’octubre de 2011
Tram. 314-12197/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol seguit per Renfe en cas d’avaria a les instal·lacions 
de les estacions
Tram. 314-12198/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’informació als usuaris que segueix Renfe en cas 
d’avaria a les instal·lacions de les estacions
Tram. 314-12199/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’informació del Govern en cas d’avaria en instal-
lacions de Renfe que provoquen retards
Tram. 314-12200/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
persona del Departament de Territori i Sostenibilitat que va 
donar explicacions sobre l’avaria a les instal·lacions de Renfe 
a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 13 d’octubre 
de 2011
Tram. 314-12201/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva responsabilitat en cas d’avaria a les instal·lacions de les 
estacions de Renfe
Tram. 314-12202/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme per a resoldre la situació creada 

per l’avaria a les instal·lacions de Renfe a Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental) el 13 d’octubre de 2011
Tram. 314-12203/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a evitar les incidències a les instal·lacions 
de Renfe
Tram. 314-12204/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N30
Tram. 314-12205/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N31
Tram. 314-12206/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N32
Tram. 314-12207/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N40
Tram. 314-12208/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N50
Tram. 314-12209/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N51
Tram. 314-12210/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N60
Tram. 314-12211/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N61
Tram. 314-12212/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N62
Tram. 314-12213/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N63
Tram. 314-12214/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N64
Tram. 314-12215/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N65
Tram. 314-12216/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N70
Tram. 314-12217/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N71
Tram. 314-12218/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N72
Tram. 314-12219/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N73
Tram. 314-12220/09
Resposta del Govern p. 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N80
Tram. 314-12221/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N81
Tram. 314-12222/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N82
Tram. 314-12223/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris de racionalització de l’oferta pública de transport de 
viatgers per carretera
Tram. 314-12224/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies afectades pels criteris de racionalització de l’oferta 
pública de transport de viatgers per carretera
Tram. 314-12225/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comunicació als ajuntaments dels criteris de racionalització 
de l’oferta pública de transport de viatgers per carretera
Tram. 314-12226/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectament de l’horari nocturn derivat dels criteris de raci-
onalització de l’oferta pública de transport de viatgers per 
carretera
Tram. 314-12227/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de viatgers afectats pels criteris de racionalització 
de l’oferta pública de transport de viatgers per carretera
Tram. 314-12228/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la informació als viatgers dels criteris de racionalització de 
l’oferta pública de transport de viatgers per carretera
Tram. 314-12229/09
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació administrativa de l’estudi informatiu «Nova estació 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya» i el calen-
dari i la dotació econòmica del projecte a què fa referència
Tram. 314-12230/09
Resposta del Govern p. 59

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
els complements salarials no inclosos en el conveni col-
lectiu retribuïts per diversos centres sanitaris
Tram. 314-12295/09 a 314-12305/09, 314-12307/09 a  
314-12322/09, 314-12324/09 a 314-12341/09, 314-
12343/09 a 314-12384/09, 314-12386/09 a 314-12402/09, 
314-12404/09 a 314-12477/09, 314-12479/09, 314-
12480/09, 314-12482/09 a 314-12483/09, 314-12485/09 
a 314-12537/09, 314-12539/09 a 314-12542/09, 314-
12544/09, 314-12555/09 i 314-12557/09 a 314-12565/09
Resposta conjunta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a obtenir els resultats d’una ecografia a 
Tarragona
Tram. 314-12586/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració de les ecografies com a proves diagnòstiques 
fonamentals
Tram. 314-12587/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció del temps d’espera per a obtenir els resultats d’una 
ecografia a Tarragona
Tram. 314-12588/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla de xoc per a la reducció del temps d’espera per a obtenir 
els resultats d’una ecografia a Tarragona
Tram. 314-12589/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els rendiments econòmics anuals de la gestió del patrimoni 
immoble de la Fundació Privada Sant Pau el període 2006-
2010
Tram. 314-14354/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les transferències econòmiques anuals fetes per 
la Fundació Privada a la Fundació de Gestió Sanitària Sant 
Pau el període 2006-2010
Tram. 314-14355/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
comptes i la memòria anual de la Fundació Privada Sant Pau 
el període 2006-2010
Tram. 314-14356/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
capítol, concepte i import, del pressupost de la Fundació de 
Gestió Sanitària Sant Pau al qual es van imputar les transfe-
rències fetes per la Fundació Privada el període 2006-2010
Tram. 314-14357/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges del centre d’atenció primària del carrer 
del Rec Comtal, de Barcelona
Tram. 314-14463/09
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos humans del CAP Olesa de Montserrat
Tram. 314-14571/09
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei d’emergències del CAP Olesa de Montserrat
Tram. 314-14572/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la repercussió de la reordenació de l’atenció nocturna en el 
CAP Olesa de Montserrat
Tram. 314-14573/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la repercussió de la retallada pressupostària en els serveis 
sanitaris de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14604/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
comptes i les memòries anuals de les fundacions de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau en el període 2000-2010
Tram. 314-14610/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
transferència econòmica entre les fundacions de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau en el període 2000-2010
Tram. 314-14611/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies dels usuaris a causa de les retallades a la regió 
sanitària de Barcelona Sud
Tram. 314-14702/09
Resposta del Govern p. 65



28 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 215

SUMARI 7

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el règim retributiu del personal al servei de l’Adminis-
tració de la Generalitat
Tram. 310-00133/09
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació del personal docent i d’administració i ser-
veis de les universitats públiques
Tram. 310-00134/09
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la renovació del contracte amb l’operador ferroviari 
Renfe
Tram. 310-00135/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el preconcurs de creditors presentat per la secció de 
crèdit de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 310-00136/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la Cooperativa Agrícola de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 310-00137/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política d’immigració
Tram. 310-00138/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el transport públic i la mobilitat
Tram. 310-00139/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la funció pública
Tram. 310-00140/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les relacions Generalitat-Estat en matèria de política 
cultural
Tram. 310-00141/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a pal·liar els efectes dels endarreri-
ments en els pagaments als proveïdors
Tram. 310-00142/09
Anunci p. 68

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00086/09
Anunci p. 69

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00087/09
Anunci p. 69

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00088/09
Anunci p. 69

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00089/09
Anunci p. 69

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00090/09
Anunci p. 70

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’explicació dels desavantatges que 
comporta la dependència fiscal de l’Estat espanyol
Tram. 317-00091/09
Anunci p. 70

3.25.10. Preguntes orals en comissió

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. 311-01076/09
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de modificació de la relació de llocs 
de treball de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 311-01077/09
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els criteris per a modificar la relació de llocs 
de treball de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 311-01078/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la participació dels treballadors en la modificació 
de la relació de llocs de treball a la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà (Rosselló
Tram. 311-01079/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’acomiadaments previstos a la Casa 
de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 311-01080/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el criteri seguit en la previsió d’acomiadaments a la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 311-01081/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les retallades salarials al personal de la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 311-01082/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la redistribució de tasques després dels aco-
miadaments a la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 311-01083/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les activitats suprimides després dels acomiada-
ments a la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 311-01084/09
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius per a tancar l’aeri entre Esparreguera i 
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
Tram. 311-01101/09
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de recuperar el servei de l’aeri entre 
Esparreguera i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) després 
del tancament el 2012
Tram. 311-01102/09
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els problemes que causarà el tancament de l’aeri a 
la població d’Esparreguera (Baix Llobregat)
Tram. 311-01103/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les reunions amb els ajuntaments d’Esparreguera 
i d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) relatives al tanca-
ment de l’aeri entre aquestes poblacions
Tram. 311-01104/09
Anunci p. 74
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les reunions mantingudes amb el Consell Comar-
cal del Baix Llobregat relatives al tancament de l’aeri entre 
Esparreguera i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
Tram. 311-01105/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost del canvi de nom de les conselleries
Tram. 311-01106/09
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost del canvi del nom de les conselleries amb 
inclusió dels conceptes derivats d’aquest canvi
Tram. 311-01107/09
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de persones identificades amb relació a 
l’intent d’impedir l’entrada de diputats al Parlament el 15 de 
juny de 2011
Tram. 311-01109/09
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de persones identificades amb relació 
a l’agressió a diputats que entraven al Parlament el 15 de 
juny de 2011
Tram. 311-01110/09
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de persones identificades amb relació a 
la convocatòria d’una concentració per a aturar el funciona-
ment del Parlament el 15 de juny de 2011
Tram. 311-01111/09
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de persones identificades amb relació 
a l’agressió a persones que entraven al Parlament i a agents 
de l’autoritat el 15 de juny de 2011
Tram. 311-01112/09
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de persones identificades amb relació a 
la difusió d’informació sobre el dispositiu de seguretat des-
plegat davant del Parlament el 15 de juny de 2011
Tram. 311-01113/09
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de persones identificades amb relació 
al proferiment d’insults i amenaces contra persones que 
entraven al Parlament i contra agents de l’autoritat el 15 de 
juny de 2011
Tram. 311-01114/09
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la campanya forestal del 2011
Tram. 311-01115/09
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’execució i la liquidació del pressupost de la 
campanya forestal del 2011
Tram. 311-01116/09
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la crema de banderes i d’una fotografia del rei en 
la manifestació per la independència de Catalunya l’11 de 
setembre de 2011
Tram. 311-01117/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la identificació dels responsables de la crema de 
banderes i d’una fotografia del rei en la manifestació per la 
independència de Catalunya l’11 de setembre de 2011
Tram. 311-01118/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’exigència a Adif de la rehabilitació de l’estació de 
tren dels Guiamets (Priorat)
Tram. 311-01129/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a donar ús a l’estació de tren dels 
Guiamets (Priorat)
Tram. 311-01130/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les inversions previstes per Adif a l’estació de tren 
dels Guiamets (Priorat)
Tram. 311-01131/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el coneixement de les actuacions previstes per 
Adif amb relació a l’estació de tren dels Guiamets (Priorat)
Tram. 311-01132/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’exigència a Adif de la rehabilitació de l’estació de 
tren de Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 311-01133/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’exigència a Adif de l’ús de l’estació de tren de 
Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 311-01134/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el coneixement de les inversions d’Adif a l’estació 
de tren de Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 311-01135/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el coneixement de les actuacions d’Adif a l’estació 
de tren de Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 311-01136/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el coneixement de les inversions d’Adif a l’estació 
de tren de Capçanes (Priorat)
Tram. 311-01137/09
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el coneixement de les actuacions d’Adif a l’estació 
de tren de Capçanes (Priorat)
Tram. 311-01138/09
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió 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. 311-01139/09
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió 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. 311-01140/09
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’estudi de la connexió amb transport públic de les 
estacions de tren dels Guiamets (Priorat) i Masroig (Priorat)
Tram. 311-01141/09
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’estudi de la connexió amb transport públic de les 
estacions de tren dels Guiamets (Priorat) i el Molar (Priorat)
Tram. 311-01142/09
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’estudi de la connexió amb transport públic de les 
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estacions de tren de Móra la Nova (Ribera d’Ebre) i el Molar 
(Priorat)
Tram. 311-01143/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió 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. 311-01144/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’estudi de la connexió amb transport públic de les 
estacions de tren de Capçanes (Priorat) i el Molar (Priorat)
Tram. 311-01145/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’estudi de la connexió amb transport públic de les 
estacions de tren de Capçanes (Priorat) i Masroig (Priorat)
Tram. 311-01146/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’estat d’execució del projecte de l’estació d’auto-
busos de Falset (Priorat)
Tram. 311-01147/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les prioritats del Govern amb relació al projecte de 
l’estació d’autobusos de Falset (Priorat)
Tram. 311-01148/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions previstes pel Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat per al garantiment del transport públic 
entre Capçanes i Falset (Priorat)
Tram. 311-01149/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions dutes a terme pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat per al garantiment del transport 
públic entre Capçanes i Falset (Priorat)
Tram. 311-01150/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions previstes pel Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat per al garantiment del transport públic 
entre Tivissa (Ribera d’Ebre) i Falset (Priorat)
Tram. 311-01151/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió 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. 311-01152/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions previstes pel Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat per al garantiment del transport públic 
entre Garcia (Ribera d’Ebre) i el Molar (Priorat)
Tram. 311-01153/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió 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. 311-01154/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els acords amb el Consell Comarcal del Priorat en 
matèria de mobilitat i transport públic
Tram. 311-01155/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els acords amb el Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre en matèria de mobilitat i transport públic
Tram. 311-01156/09
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els acords amb el Consell Comarcal de la Terra 
Alta en matèria de mobilitat i transport públic
Tram. 311-01157/09
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament 
del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la 
Terra Alta
Tram. 311-01158/09
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del 
transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera 
d’Ebre
Tram. 311-01159/09
Anunci p. 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament 
del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i el 
Baix Ebre
Tram. 311-01160/09
Anunci p. 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament 
del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la 
Terra Alta
Tram. 311-01161/09
Anunci p. 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del 
transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera 
d’Ebre
Tram. 311-01162/09
Anunci p. 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament 
del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i el 
Baix Ebre
Tram. 311-01163/09
Anunci p. 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del 
transport públic entre Calaceit (Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 311-01164/09
Anunci p. 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament 
del transport públic entre Calaceit (Matarranya) i la Ribera 
d’Ebre
Tram. 311-01165/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament 
del transport públic entre Cretes (Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 311-01166/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions previstes per al millorament del 
transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra 
Alta
Tram. 311-01167/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions previstes per al millorament del 
transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera 
d’Ebre
Tram. 311-01168/09
Anunci p. 91
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions previstes per al millorament del 
transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix 
Ebre
Tram. 311-01169/09
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions previstes per al millorament del 
transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra 
Alta
Tram. 311-01170/09
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions previstes per al millorament del 
transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera 
d’Ebre
Tram. 311-01171/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions previstes per al millorament del 
transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix 
Ebre
Tram. 311-01172/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions previstes per al millorament del 
transport públic entre Calaceit (Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 311-01173/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions previstes per al millorament 
del transport públic entre Calaceit (Matarranya) i la Ribera 
d’Ebre
Tram. 311-01174/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions previstes per al millorament del 
transport públic entre Cretes (Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 311-01175/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions previstes per al millorament del 
transport públic entre Morella (els Ports) i el Montsià
Tram. 311-01176/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els acords amb la Generalitat Valenciana per 
al millorament del transport públic entre Morella (els Ports) 
i el Montsià
Tram. 311-01177/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els acords amb la Diputació de Castelló per al 
millorament del transport públic entre Morella (els Ports) i el 
Montsià
Tram. 311-01178/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions previstes per al millorament del 
transport públic entre Morella (els Ports) i el Montsià
Tram. 311-01179/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els acords amb la Generalitat Valenciana per 
al millorament del transport públic entre Morella (els Ports) 
i el Baix Ebre
Tram. 311-01180/09
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els acords amb la Diputació de Castelló per al 
millorament del transport públic entre Morella (els Ports) i el 
Baix Ebre
Tram. 311-01181/09
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la valoració de l’eliminació del servei nocturn de 
metro a Barcelona i la seva àrea metropolitana
Tram. 311-01182/09
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió 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
Tram. 311-01183/09
Anunci p. 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió 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. 311-01184/09
Anunci p. 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’increment de la contaminació i dels accidents 
derivats de la supressió del servei nocturn de metro a Barce-
lona i la seva àrea metropolitana
Tram. 311-01185/09
Anunci p. 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’afirmació del conseller d’Interior amb relació a la 
intervenció policial contra treballadors de presons el dia 2 
de desembre de 2011 davant la presó Model de Barcelona
Tram. 311-01186/09
Anunci p. 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris que van guiar les ordres del Departa-
ment d’Interior en la intervenció policial contra treballadors 
de presons el dia 2 de desembre de 2011 davant la presó 
Model de Barcelona
Tram. 311-01187/09
Anunci p. 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les crítiques dels sindicats dels Mossos d’Esqua-
dra amb relació a 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 Barcelona
Tram. 311-01188/09
Anunci p. 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les declaracions dels sindicats dels Mossos 
d’Esquadra relatives a l’estratègia d’enfrontar i dividir els 
treballadors públics
Tram. 311-01189/09
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les declaracions del sindicat SME-CCOO relatives 
a la pèrdua de prestigi dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01190/09
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el criteri de proporcionalitat aplicat pel Departa-
ment d’Interior en concentracions de treballadors
Tram. 311-01191/09
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el criteri d’equilibri entre el dret de manifestació i el 
funcionament de serveis i institucions
Tram. 311-01192/09
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ús de la força en la intervenció policial del 2 de 
desembre de 2011 a la presó Model de Barcelona
Tram. 311-01193/09
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les raons del cessament de l’assessor en projectes 
transversals del Departament d’Interior
Tram. 311-01250/09
Anunci p. 99
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la tasca i els projectes desenvolupats per l’as-
sessor en projectes transversals del Departament d’Interior  
del 7 de gener al 30 de novembre de 2011
Tram. 311-01251/09
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius per a prescindir del Servei de Prevenció 
de Salut Laboral del Departament d’Interior
Tram. 311-01282/09
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la finalitat a què es destinaran les infermeries del 
Departament d’Interior si no es renova el contracte a les in-
fermeres del Servei de Prevenció de Salut Laboral d’aquest 
departament
Tram. 311-01283/09
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el compliment de la legislació en matèria de 
prevenció de riscos laborals pel Departament d’Interior
Tram. 311-01284/09
Anunci p. 100

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de desdoblament de la carretera N-II a les comarques 
de Girona
Tram. 314-15006/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de subvencions per a la recuperació de pastures
Tram. 314-15007/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats als productors de carn de poltre i a les associ-
acions de criadors de vaca bruna del Pirineu
Tram. 314-15008/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús de la força en la intervenció policial del 2 de desembre 
de 2011 a la presó Model de Barcelona
Tram. 314-15009/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions de cirurgia ocular anul·lades a l’Hos-
pital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) de l’1 de ge-
ner de 2011 ençà
Tram. 314-15010/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions de cirurgia ocular reprogramades a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) de l’1 de 
gener de 2011 ençà
Tram. 314-15011/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de pacients de la Ribera d’Ebre en llista d’espe-
ra d’intervenció de cirurgia ocular a l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre
Tram. 314-15012/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons que justifiquen l’anul·lació d’intervencions de cirurgia 
ocular programades a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 
(Ribera d’Ebre) de l’1 de gener de 2011 ençà
Tram. 314-15013/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients de la Terra Alta en llista d’espera d’in-
tervenció de cirurgia ocular a l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-15014/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions de cirurgia ocular anul·lades a l’Hos-
pital Sant Joan de Reus (Baix Camp) de l’1 de gener de 2011 
ençà
Tram. 314-15015/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions de cirurgia ocular reprogramades a 
l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp) de l’1 de gener de 
2011 ençà
Tram. 314-15016/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients del Baix Camp en llista d’espera d’in-
tervenció de cirurgia ocular a l’Hospital Sant Joan de Reus
Tram. 314-15017/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients del Priorat en llista d’espera d’interven-
ció de cirurgia ocular a l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 314-15018/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han anul·lat 
a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), de l’1 
de gener de 2011 ençà
Tram. 314-15019/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han repro-
gramat a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), 
de l’1 de gener de 2011 ençà
Tram. 314-15020/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients amb domicili al Baix Ebre en llista d’es-
pera d’intervenció de cirurgia ocular a l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa
Tram. 314-15021/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients amb domicili al Montsià en llista d’es-
pera d’intervenció de cirurgia ocular a l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-15022/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han anul·lat 
a la Clínica Terres de l’Ebre, de Tortosa (Baix Ebre), de l’1 de 
gener de 2011 ençà
Tram. 314-15023/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han repro-
gramat a la Clínica Terres de l’Ebre, de Tortosa (Baix Ebre), 
de l’1 de gener de 2011 ençà
Tram. 314-15024/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients amb domicili al Montsià en llista d’es-
pera d’intervenció de cirurgia ocular a la Clínica Terres de 
l’Ebre, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-15025/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han anul·lat 
al Pius Hospital de Valls (Alt Camp) de l’1 de gener de 2011  
ençà
Tram. 314-15026/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han repro-
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gramat al Pius Hospital de Valls (Alt Camp) de l’1 de gener 
de 2011 ençà
Tram. 314-15027/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients amb domicili a l’Alt Camp en llista d’es-
pera d’intervenció de cirurgia ocular al Pius Hospital de Valls
Tram. 314-15028/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients amb domicili a la Conca de Barberà en 
llista d’espera d’intervenció de cirurgia ocular al Pius Hospi-
tal de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-15029/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han anul·lat 
a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, de l’1 de 
gener de 2011 ençà
Tram. 314-15030/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han repro-
gramat a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, de  
l’1 de gener de 2011 ençà
Tram. 314-15031/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de pacients amb domicili al Tarragonès en llista 
d’espera d’intervenció de cirurgia ocular a l’Hospital Univer-
sitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-15032/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de pacients amb domicili al Tarragonès en llista 
d’espera d’intervenció de cirurgia ocular a l’Hospital Sant 
Pau i Santa Tecla, de Tarragona
Tram. 314-15033/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han anul·lat 
a l’Hospital del Vendrell (Baix Penedès) de l’1 de gener de 
2011 ençà
Tram. 314-15034/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han re-
programat a l’Hospital del Vendrell (Baix Penedès) de l’1 de 
gener de 2011 ençà
Tram. 314-15035/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients amb domicili al Baix Penedès en llis-
ta d’espera d’intervenció de cirurgia ocular a l’Hospital del 
Vendrell
Tram. 314-15036/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme pel Departament d’Ensenyament 
el curs 2011-2012 amb relació al Pla educatiu d’entorn de 
Reus (Baix Camp)
Tram. 314-15037/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import destinat al Pla educatiu d’entorn de Reus (Baix 
Camp) el 2011
Tram. 314-15038/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import destinat al Pla educatiu d’entorn de Reus (Baix 
Camp) el 2010
Tram. 314-15039/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció de programes del Pla educatiu d’entorn de Reus 
(Baix Camp) el curs 2011-2012
Tram. 314-15040/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15041/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme pel Departament d’Ensenyament 
amb relació al Projecte de zona educativa de Reus 2009-
2013
Tram. 314-15042/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes pel Departament d’Ensenyament amb 
relació al Projecte de zona educativa de Reus 2009-2013
Tram. 314-15043/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions del Projecte de zona educativa de Reus 2009-
2013 que han estat anul·lades del gener del 2011 ençà
Tram. 314-15044/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions del Projecte de zona educativa de Reus 2009-
2013 que han estat ajornades del gener del 2011 ençà
Tram. 314-15045/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions del Departament de Cultura amb relació a la 
Biblioteca Central Xavier Amorós, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-15046/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes pel Departament de Cultura amb 
relació a la Biblioteca Central Xavier Amorós, de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 314-15047/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes amb relació a la Biblioteca Central Xa-
vier Amorós, de Reus (Baix Camp), que han estat anul·lades 
del gener del 2001 ençà
Tram. 314-15048/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes amb relació a la Biblioteca Central Xa-
vier Amorós, de Reus (Baix Camp), que han estat ajornades 
del gener del 2001 ençà
Tram. 314-15049/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels ajuts i les subvencions atorgats el 2011 a l’Ajun-
tament de Reus (Baix Camp) per al festival Trapezi - Fira del 
Circ de Catalunya
Tram. 314-15050/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels ajuts i les subvencions atorgats el 2010 a l’Ajun-
tament de Reus (Baix Camp) per al festival Trapezi - Fira del 
Circ de Catalunya
Tram. 314-15051/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15052/09
Formulació p. 115
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels ajuts i les subvencions atorgats el 2011 a l’Ajun-
tament de Reus (Baix Camp) per al Festival de Mim i Teatre 
Gestual COS
Tram. 314-15053/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels ajuts i les subvencions atorgats el 2010 a l’Ajun-
tament de Reus (Baix Camp) per al Festival de Mim i Teatre 
Gestual COS
Tram. 314-15054/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15055/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels ajuts i les subvencions atorgats el 2011 a l’Ajun-
tament de Reus (Baix Camp) per al Festival Internacional de 
Jazz
Tram. 314-15056/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels ajuts i les subvencions atorgats el 2010 a l’Ajun-
tament de Reus (Baix Camp) per al Festival Internacional de 
Jazz
Tram. 314-15057/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’ajuts i subvencions a l’Ajuntament de Reus (Baix 
Camp) per al Festival Internacional de Jazz del 2012
Tram. 314-15058/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels ajuts i les subvencions atorgats el 2011 a l’Ajun-
tament de Reus (Baix Camp) per al Festival Europeu de 
Curtmetratges
Tram. 314-15059/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels ajuts i les subvencions atorgats el 2010 a l’Ajun-
tament de Reus (Baix Camp) per al Festival Europeu de 
Curtmetratges
Tram. 314-15060/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’ajuts i subvencions a l’Ajuntament de Reus (Baix 
Camp) per al Festival Europeu de Curtmetratges del 2012
Tram. 314-15061/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords, convenis i subvencions signats amb l’Ajunta-
ment de Reus (Baix Camp) amb relació al Centre d’Art Cal 
Massó
Tram. 314-15062/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15063/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15064/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de la reducció dels ajuts econòmics en el funciona-
ment i la qualitat del projecte del Centre d’Art Cal Massó, de 
Reus (Baix Camp)
Tram. 314-15065/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords, convenis i subvencions signats amb l’Ajuntament 
de Reus (Baix Camp) amb relació al Museu d’Arqueologia 
Salvador Vilaseca
Tram. 314-15066/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15067/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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 Vilaseca
Tram. 314-15068/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
causa de la reducció dels horaris de visita del Museu d’Ar-
queologia Salvador Vilaseca, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-15069/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords, convenis i subvencions signats amb l’Ajuntament de 
Reus (Baix Camp) amb relació al Museu d’Art i Història
Tram. 314-15070/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15071/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15072/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
causa de la reducció dels horaris de visita del Museu d’Art i 
Història, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-15073/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords, convenis i subvencions signats amb l’Ajuntament de 
Reus (Baix Camp) amb relació al Centre de la Imatge Mas 
Iglesias
Tram. 314-15074/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15075/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15076/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
causa de la reducció dels horaris de visita del Centre de la 
Imatge Mas Iglesias, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-15077/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica del 2010 a l’Ajuntament de Reus (Baix 
Camp) per al Festival Internacional de Pel·lícules amb Imat-
ges d’Arxiu Memorimage
Tram. 314-15078/09
Formulació p. 124
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica del 2011 a l’Ajuntament de Reus (Baix 
Camp) per al Festival Internacional de Pel·lícules amb Imat-
ges d’Arxiu Memorimage
Tram. 314-15079/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords, convenis i subvencions signats amb l’Ajuntament de 
Reus (Baix Camp) amb relació al Centre d’Arts Escèniques
Tram. 314-15080/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15081/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15082/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions i les inversions previstes per al Centre d’Arts 
Escèniques, de Reus (Baix Camp), que han estat anul·lades 
o reprogramades de l’1 de gener de 2011 ençà
Tram. 314-15083/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació econòmica que ha rebut l’Arxiu Comarcal del Baix 
Camp, de Reus, el 2011
Tram. 314-15084/09
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació econòmica que ha rebut l’Arxiu Comarcal del Baix 
Camp, de Reus, el 2010
Tram. 314-15085/09
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords, convenis i subvencions signats amb l’Ajuntament de 
Reus amb relació a l’Arxiu Comarcal del Baix Camp
Tram. 314-15086/09
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació econòmica dels acords, convenis i subvencions 
signats amb l’Ajuntament de Reus amb relació a l’Arxiu Co-
marcal del Baix Camp per al 2011
Tram. 314-15087/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació econòmica dels acords, convenis i subvencions sig-
nats el 2010 amb l’Ajuntament de Reus amb relació a l’Arxiu 
Comarcal del Baix Camp
Tram. 314-15088/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions del Departament de Cultura a Reus (Baix Camp) 
per al millorament de l’oferta cinematogràfica en versió ori-
ginal
Tram. 314-15089/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes a Reus (Baix Camp) per al millorament 
de l’oferta cinematogràfica en versió original
Tram. 314-15090/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions del Departament de Cultura a Reus (Baix Camp) 
per al millorament de l’oferta cinematogràfica en català
Tram. 314-15091/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes a Reus (Baix Camp) per al millorament 
de l’oferta cinematogràfica en català
Tram. 314-15092/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cessament de l’assessor en projectes transversals del 
Departament d’Interior i la tasca que ha dut a terme del 7 de 
gener al 30 de novembre de 2011
Tram. 314-15093/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
trucades al 061 que no han estat ateses durant la primera 
setmana de desembre del 2011
Tram. 314-15094/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
trucades al 061 que no han estat ateses durant la primera 
setmana de desembre del 2011 en el torn de matí
Tram. 314-15095/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
trucades al 061 que no han estat ateses durant la primera 
setmana de desembre del 2011 en el torn de tarda
Tram. 314-15096/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors acomiadats per Arvato Qualytel com 
a concessionària de l’atenció telefònica del Servei d’Emer-
gències Mèdiques
Tram. 314-15097/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hospitals que han tancat la unitat hospitalària de 
desintoxicació
Tram. 314-15098/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data prevista per a l’obertura de la unitat hospitalària de 
desintoxicació de l’Hospital Germans Trias i Pujol
Tram. 314-15099/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data prevista per a l’obertura de la unitat hospitalària de 
desintoxicació de l’Hospital Joan XXIII
Tram. 314-15100/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recol·locació dels pacients de les unitats hospitalàries de 
desintoxicació que han estat tancades
Tram. 314-15101/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals de la unitat hospitalària de desin-
toxicació de l’Hospital Germans Trias i Pujol que han estat 
acomiadats o als quals no s’ha renovat el contracte
Tram. 314-15102/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals de la unitat hospitalària de desinto-
xicació de l’Hospital Joan XXIIl que han estat acomiadats o 
als quals no s’ha renovat el contracte
Tram. 314-15103/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals de la unitat hospitalària de desinto-
xicació de l’Hospital de Bellvitge que han estat acomiadats o 
als quals no s’ha renovat el contracte
Tram. 314-15104/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data prevista per a l’obertura de la unitat hospitalària de 
desintoxicació de l’Hospital de Bellvitge
Tram. 314-15105/09
Formulació p. 132



28 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 215

SUMARI 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abandonament dels estudis per part dels alumnes dels 
centres de formació d’adults en horari nocturn a la demar-
cació de Tarragona
Tram. 314-15106/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en funcionament i el cost del projecte del camp de 
futbol del carrer de l’Energia, de Barcelona
Tram. 314-15107/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari per a la construcció del centre d’atenció primària i 
de la resta d’equipaments previstos a Can Batlló, al barri de 
la Bordeta de Barcelona
Tram. 314-15108/09
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’execució de les obres de la residència per a gent 
gran i centre de dia al carrer de l’Energia, de Barcelona
Tram. 314-15109/09
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa anual en bonificacions de peatges per a residents o 
usuaris habituals els anys 2010 i 2011
Tram. 314-15110/09
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a prescindir del servei de prevenció de salut 
laboral del Departament d’Interior
Tram. 314-15111/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació de les infermeries del Departament d’Interior
Tram. 314-15112/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment de la legislació en matèria de prevenció de 
riscos laborals per part del Departament d’Interior
Tram. 314-15113/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les administracions de la Catalunya Nord que han establert 
acords de col·laboració amb la Casa de la Generalitat a Per-
pinyà (Rosselló)
Tram. 314-15114/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les entitats de la Catalunya Nord que han establert acords 
de col·laboració amb la Casa de la Generalitat a Perpinyà 
(Rosselló)
Tram. 314-15115/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com els conflictes laborals de la Casa de la Genera-
litat a Perpinyà (Rosselló) han afectat les relacions amb les 
administracions de la Catalunya Nord
Tram. 314-15116/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com els conflictes laborals de la Casa de la Genera-
litat a Perpinyà (Rosselló) han afectat les relacions amb les 
entitats de la Catalunya Nord
Tram. 314-15117/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) i 
el Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló
Tram. 314-15118/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació que manté la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Ros-
selló) amb el Consolat d’Espanya d’aquesta ciutat
Tram. 314-15119/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
rol de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) quan es 
constitueixi l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial de 
l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-15120/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
sentit de l’existència de la Casa de la Generalitat a Perpinyà 
(Rosselló) quan es constitueixi l’Agrupació Europea de Coo-
peració Territorial de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-15121/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
idoneïtat de cedir la infraestructura de la Casa de la Genera-
litat a Perpinyà (Rosselló) a l’Agrupació Europea de Coopera-
ció Territorial de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-15122/09
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
idoneïtat de cedir el personal de la Casa de la Generalitat 
a Perpinyà (Rosselló) a l’Agrupació Europea de Cooperació 
Territorial de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-15123/09
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris de carrera que integren la plantilla de 
la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-15124/09
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge de funcionaris de carrera sobre el total de la 
plantilla de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-15125/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mitjans materials amb què dotarà l’Agrupació Europea de 
Cooperació Territorial de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-15126/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos humans amb què dotarà l’Agrupació Europea de 
Cooperació Territorial de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-15127/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut de l’Alt Urgell
Tram. 314-15128/09
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut de l’Alta Ribagorça
Tram. 314-15129/09
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut de la Cerdanya
Tram. 314-15130/09
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis sani-
taris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al Go-
vern Territorial de Salut del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà
Tram. 314-15131/09
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut de la Val d’Aran
Tram. 314-15132/09
Formulació p. 140
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut de Lleida
Tram. 314-15133/09
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis sani-
taris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al Go-
vern Territorial de Salut de l’Alt Camp i la Conca de Barberà
Tram. 314-15134/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Baix Camp
Tram. 314-15135/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Baix Penedès
Tram. 314-15136/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Tarragonès
Tram. 314-15137/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut de l’Altebrat
Tram. 314-15138/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Baix Ebre
Tram. 314-15139/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Montsià
Tram. 314-15140/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut de l’Alt Empordà
Tram. 314-15141/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis sani-
taris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al Go-
vern Territorial de Salut de l’Alt Maresme i la Selva Marítima
Tram. 314-15142/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Baix Empordà
Tram. 314-15143/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut de la Garrotxa
Tram. 314-15144/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 

Govern Territorial de Salut del Gironès, el Pla de l’Estany i la 
Selva Interior
Tram. 314-15145/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Ripollès
Tram. 314-15146/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut de l’Anoia
Tram. 314-15147/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Bages i el Solsonès
Tram. 314-15148/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Berguedà
Tram. 314-15149/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut d’Osona
Tram. 314-15150/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut de l’Alt Penedès
Tram. 314-15151/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Centre i Font-
santa
Tram. 314-15152/09
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord
Tram. 314-15153/09
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral
Tram. 314-15154/09
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Baix Montseny
Tram. 314-15155/09
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Baix Vallès
Tram. 314-15156/09
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
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sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut de Barcelona Nord
Tram. 314-15157/09
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut de Barcelona Esquerra
Tram. 314-15158/09
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut de Barcelona Dreta
Tram. 314-15159/09
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut de Barcelona Litoral Mar
Tram. 314-15160/09
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i el Baix Ma-
resme
Tram. 314-15161/09
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Garraf
Tram. 314-15162/09
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis sani-
taris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al Go-
vern Territorial de Salut de l’Hospitalet i el Prat de Llobregat
Tram. 314-15163/09
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Maresme Central
Tram. 314-15164/09
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Oest
Tram. 314-15165/09
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Est
Tram. 314-15166/09
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Central
Tram. 314-15167/09
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del l’Alt 
Urgell
Tram. 314-15168/09
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 

a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut de l’Alta 
Ribagorça
Tram. 314-15169/09
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments que es van rebre de 
gener a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut de 
la Cerdanya
Tram. 314-15170/09
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener a 
novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Pallars 
Jussà i el Pallars Sobirà
Tram. 314-15171/09
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut de la Val 
d’Aran
Tram. 314-15172/09
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut de Lleida
Tram. 314-15173/09
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Camp i la Conca de Barberà
Tram. 314-15174/09
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Camp
Tram. 314-15175/09
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Penedès
Tram. 314-15176/09
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments que es van rebre de 
gener a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del 
Tarragonès
Tram. 314-15177/09
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener a 
novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut de l’Altebrat
Tram. 314-15178/09
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Ebre
Tram. 314-15179/09
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener a 
novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Montsià
Tram. 314-15180/09
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Empordà
Tram. 314-15181/09
Formulació p. 156
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Maresme i la Selva Marítima
Tram. 314-15182/09
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Empordà
Tram. 314-15183/09
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments que es van rebre de 
gener a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut de 
la Garrotxa
Tram. 314-15184/09
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener a 
novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Gironès, 
el Pla de l’Estany i la Selva Interior
Tram. 314-15185/09
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener a 
novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Ripollès
Tram. 314-15186/09
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut de l’Anoia
Tram. 314-15187/09
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Bages 
i el Solsonès
Tram. 314-15188/09
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments que es van rebre de 
gener a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del 
Berguedà
Tram. 314-15189/09
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut d’Osona
Tram. 314-15190/09
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Penedès
Tram. 314-15191/09
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Llobregat Centre i Fontsanta
Tram. 314-15192/09
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Llobregat Nord
Tram. 314-15193/09
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Llobregat Litoral
Tram. 314-15194/09
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Montseny
Tram. 314-15195/09
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Vallès
Tram. 314-15196/09
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments que es van rebre de 
gener a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut de 
Barcelona Nord
Tram. 314-15197/09
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments que es van rebre de 
gener a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut de 
Barcelona Esquerra
Tram. 314-15198/09
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments que es van rebre de 
gener a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut de 
Barcelona Dreta
Tram. 314-15199/09
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut de Barce-
lona Litoral Mar
Tram. 314-15200/09
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener a 
novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Barcelo-
nès Nord i el Baix Maresme
Tram. 314-15201/09
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Garraf
Tram. 314-15202/09
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener a 
novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut de l’Hospi-
talet i el Prat de Llobregat
Tram. 314-15203/09
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments que es van rebre de 
gener a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del 
Maresme Central
Tram. 314-15204/09
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Vallès 
Occidental Oest
Tram. 314-15205/09
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Vallès 
Occidental Est
Tram. 314-15206/09
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions i els suggeriments que es van rebre de gener 
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a novembre del 2010 al Govern Territorial de Salut del Vallès 
Oriental Sector Central
Tram. 314-15207/09
Formulació p. 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol Lligabosc, de Reus 
(Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 314-15208/09
Formulació p. 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol Margalló, de Reus 
(Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 314-15209/09
Formulació p. 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol La Ginesta, de Reus 
(Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 314-15210/09
Formulació p. 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol El Marfull, de Reus 
(Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 314-15211/09
Formulació p. 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol Montsant, de Reus 
(Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 314-15212/09
Formulació p. 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol L’Olivera, de Reus 
(Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 314-15213/09
Formulació p. 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import lliurat el 2010 a l’escola bressol Lligabosc, de Reus 
(Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 314-15214/09
Formulació p. 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import lliurat el 2010 a l’escola bressol Margalló, de Reus 
(Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 314-15215/09
Formulació p. 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol La Ginesta, de Reus 
(Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 314-15216/09
Formulació p. 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import lliurat el 2010 a l’escola bressol El Marfull, de Reus 
(Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 314-15217/09
Formulació p. 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import lliurat el 2010 a l’escola bressol Montsant, de Reus 
(Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 314-15218/09
Formulació p. 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import lliurat el 2010 a l’escola bressol L’Olivera, de Reus 
(Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 314-15219/09
Formulació p. 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres i la posada en funcionament de la nova escola de 
Campdevànol (Ripollès)
Tram. 314-15220/09
Formulació p. 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació de la Generalitat a la Cimera del Canvi Climàtic 
de Durban
Tram. 314-15221/09
Formulació p. 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat del Pla de mitigació de les emissions 2013-2020
Tram. 314-15222/09
Formulació p. 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nou retard en la reducció d’emissions per a lluitar contra el 
canvi climàtic
Tram. 314-15223/09
Formulació p. 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
interessos que han marcat l’agenda del canvi climàtic
Tram. 314-15224/09
Formulació p. 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avançament de la reducció d’emissions contaminants al 
2020
Tram. 314-15225/09
Formulació p. 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en marxa d’un fons verd pel clima posterior al 2012 
sense finançament públic
Tram. 314-15226/09
Formulació p. 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla funcional i la redacció del projecte d’ampliació del con-
sultori local Almeda, d’acord amb el conveni signat entre el 
Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobre-
gat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15227/09
Formulació p. 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pla funcional, la redacció del projecte i l’inici de les obres 
del centre d’urgències d’atenció primària i del servei de di-
agnòstic per la imatge al barri de la Gavarra, d’acord amb el 
conveni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 
2008-2013
Tram. 314-15228/09
Formulació p. 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte d’obres de remodelació del CAP Cornellà-Gavarra, 
d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut 
i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per 
al període 2008-2013
Tram. 314-15229/09
Formulació p. 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adequació dels espais i l’ampliació del sector Ribera Sali-
nas del CAP Martí Julià, d’acord amb el conveni signat entre 
el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llo-
bregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15230/09
Formulació p. 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte d’obres de remodelació del CAP Sant Ildefons, 
d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut 
i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per 
al període 2008-2013
Tram. 314-15231/09
Formulació p. 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adequació de les plantilles d’atenció primària amb relació a 
l’augment de població, d’acord amb el conveni signat entre 
el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llo-
bregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15232/09
Formulació p. 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
potenciació del control de l’anticoagulació oral als centres 
d’atenció primària, d’acord amb el conveni signat entre el 
Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobre-
gat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15233/09
Formulació p. 173
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implantació de la cirurgia menor, d’acord amb el conveni sig-
nat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15234/09
Formulació p. 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un 
nou model d’atenció a l’edat pediàtrica amb equips compar-
tits, d’acord amb el conveni signat entre el Departament de 
Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) 
per al període 2008-2013
Tram. 314-15235/09
Formulació p. 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la potenciació del protocol Prealt en adults i la implantació 
d’aquest protocol en nens, d’acord amb el conveni signat 
entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15236/09
Formulació p. 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el millorament dels circuits de diagnòstic ràpid del càncer 
establerts i la implantació del circuit de diagnòstic ràpid del 
càncer de bufeta i de pròstata, d’acord amb el conveni sig-
nat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15237/09
Formulació p. 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el consens de les guies de pràctica i terapèutiques entre 
l’atenció primària i l’atenció especialitzada, d’acord amb el 
conveni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 
2008-2013
Tram. 314-15238/09
Formulació p. 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desenvolupament del programa d’atenció domiciliària ur-
gent en salut mental, d’acord amb el conveni signat entre el 
Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobre-
gat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15239/09
Formulació p. 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desenvolupament d’un sistema comú de triatge per a les 
urgències entre els centres d’atenció primària i els hospitals, 
d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut 
i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per 
al període 2008-2013
Tram. 314-15240/09
Formulació p. 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’establiment de circuits, fluxos i canals d’accés adequats 
entre el centre d’urgències d’atenció primària i els serveis 
d’urgències dels hospitals de referència, d’acord amb el 
conveni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 
2008-2013
Tram. 314-15241/09
Formulació p. 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desenvolupament del cribratge poblacional del càncer de 
còlon i recte en la població diana, d’acord amb el conveni 
signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cor-
nellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15242/09
Formulació p. 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
introducció del concepte de xarxes intel·ligents en la gestió 
elèctrica
Tram. 314-15243/09
Formulació p. 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís d’aplicar la llei de qualitat en el subministrament 

elèctric per al control del compliment de les inversions pre-
vistes pels plans anuals
Tram. 314-15244/09
Formulació p. 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a donar estabilitat legal als inversors d’energies 
renovables o de cogeneració i per a facilitar-ne el desple-
gament
Tram. 314-15245/09
Formulació p. 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu pel qual no ha elaborat el mapa de les infraestructures 
energètiques necessàries per a un subministrament sosteni-
ble i de qualitat fins al 2020
Tram. 314-15246/09
Formulació p. 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’un fons mixt d’inversió en eficiència energètica i en 
l’ús d’energies renovables
Tram. 314-15247/09
Formulació p. 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos econòmics aportats i els compromisos assolits
Tram. 314-15248/09
Formulació p. 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
priorització de l’adquisició de la tecnologia catalana resul-
tant de projectes d’R+D
Tram. 314-15249/09
Formulació p. 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aposta pel sector industrial català de les energies renova-
bles
Tram. 314-15250/09
Formulació p. 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el programa anual de soterrament i desplaçament de línies 
d’alta tensió en zones densament poblades
Tram. 314-15251/09
Formulació p. 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprovació d’un marc favorable per a la generació local 
d’energia en els edificis
Tram. 314-15252/09
Formulació p. 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
disseny d’un marc favorable per a la generació local d’ener-
gia en els edificis
Tram. 314-15253/09
Formulació p. 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formalització de la figura del gestor energètic departamental 
i del gestor energètic de cada infraestructura amb criteris de 
gestió unificats
Tram. 314-15254/09
Formulació p. 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impuls dels biocombustibles
Tram. 314-15255/09
Formulació p. 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la promoció de la cultura de l’energia per mitjà de l’estalvi i 
l’eficiència energètics
Tram. 314-15256/09
Formulació p. 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
regulació dels serveis energètics per a impulsar l’estalvi i la 
racionalització del consum energètic
Tram. 314-15257/09
Formulació p. 180
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris aplicats en la compra pública eficient amb relació al 
consum d’energia, especialment en la compra de vehicles
Tram. 314-15258/09
Formulació p. 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impuls de les xarxes de distribució de calor i fred associa-
des a instal·lacions de tractament de residus i plantes amb 
un elevat excedent tèrmic
Tram. 314-15259/09
Formulació p. 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment del compromís electoral de Convergència i 
Unió relatiu al garantiment de l’atenció sanitària i educativa, 
la integració social i el desenvolupament individual i familiar
Tram. 314-15260/09
Formulació p. 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts concedits per a la rehabilitació d’habitatges el 2010 i 
el 2011
Tram. 314-15261/09
Formulació p. 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds per a fer el test de l’edifici el 2010 i el 2011
Tram. 314-15262/09
Formulació p. 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
edificis sotmesos a la inspecció tècnica dels edificis en data 
del 19 de desembre de 2011
Tram. 314-15263/09
Formulació p. 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’unitats de tren dels Ferrocarrils de la Generalitat 
i dels serveis de rodalia i regionals de Renfe que estan en 
funcionament
Tram. 314-15264/09
Formulació p. 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estacions de metro i dels Ferrocarrils de la Generalitat que 
estan en obres per a fer-les accessibles
Tram. 314-15265/09
Formulació p. 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients i la construcció d’habitatges de protecció oficial 
el 2011
Tram. 314-15266/09
Formulació p. 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
drets liquidats i la recaptació del cànon de l’aigua el 2010 i 
el 2011
Tram. 314-15267/09
Formulació p. 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges i els contractes de lloguer de la borsa d’habitat-
ges de lloguer el 2011
Tram. 314-15268/09
Formulació p. 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques de les administracions partici-
pants al Contracte programa del transport públic de l’Autori-
tat del Transport Metropolità en el període 2007-2011
Tram. 314-15269/09
Formulació p. 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del cànon per l’arrendament de les estacions de 
la línia 9 del metro
Tram. 314-15270/09
Formulació p. 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
validacions de títols integrats en el sistema tarifari integrat 
de l’Autoritat del Transport Metropolità del 2007 al 2011
Tram. 314-15271/09
Formulació p. 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes d’arrendament de trens dels operadors de trans-
port públic en què participa la Generalitat
Tram. 314-15272/09
Formulació p. 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
moment en què va detectar els problemes financers de la 
secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l’Aldea (Baix 
Ebre)
Tram. 314-15273/09
Formulació p. 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de l’Institut Català de Finances i de l’àrea 
d’Impuls del Crèdit Català Agrari per a ajudar els titulars de 
comptes i dipòsits de la secció de crèdit de la cooperativa 
agrícola de l’Aldea (Baix Ebre) a recuperar llurs estalvis
Tram. 314-15274/09
Formulació p. 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de l’Institut Català de Finances i de l’àrea 
d’Impuls del Crèdit Català Agrari per a evitar situacions com 
la de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l’Aldea 
(Baix Ebre)
Tram. 314-15275/09
Formulació p. 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a impulsar l’activitat de la cooperativa 
agrícola de l’Aldea (Baix Ebre) i poder-ne amortitzar les in-
versions
Tram. 314-15276/09
Formulació p. 187
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el règim retributiu del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat
Tram. 310-00133/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 21.12.2011 (DSPC-P 37).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació del personal docent 
i d’administració i serveis de les universitats 
públiques
Tram. 310-00134/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 21.12.2011 (DSPC-P 37).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la renovació del contracte amb 
l’operador ferroviari Renfe
Tram. 310-00135/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 21.12.2011 (DSPC-P 37).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el preconcurs de creditors pre-
sentat per la secció de crèdit de la Coopera-
tiva Agrícola de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 310-00136/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 21.12.2011 (DSPC-P 37).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la Cooperativa Agrícola de l’Al-
dea (Baix Ebre)
Tram. 310-00137/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 21.12.2011 (DSPC-P 37).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política d’immigració
Tram. 310-00138/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 21.12.2011 (DSPC-P 37).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el transport públic i la mobilitat
Tram. 310-00139/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 21.12.2011 (DSPC-P 37).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la funció pública
Tram. 310-00140/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 21.12.2011 (DSPC-P 37).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les relacions Generalitat-Estat 
en matèria de política cultural
Tram. 310-00141/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 21.12.2011 (DSPC-P 37).
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les mesures per a pal·liar els 
efectes dels endarreriments en els paga-
ments als proveïdors
Tram. 310-00142/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 21.12.2011 (DSPC-P 37).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre l’actitud 
cap al Govern de l’Estat
Tram. 317-00086/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 21.12.2011 (DSPC-P 37).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre el pacte 
fiscal i la reorientació de la política del Go-
vern
Tram. 317-00087/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 21.12.2011 (DSPC-P 37).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la justí-
cia, l’equitat i la redistribució de recursos en 
la política d’ingressos dels pressupostos de 
la Generalitat per al 2012
Tram. 317-00088/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 21.12.2011 (DSPC-P 37).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre què 
pensa fer, com i amb qui en la tercera fase 
de la legislatura
Tram. 317-00089/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 21.12.2011 (DSPC-P 37).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre les pers-
pectives per al 2012 i les principals actuaci-
ons previstes
Tram. 317-00090/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 21.12.2011 (DSPC-P 37).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre l’expli-
cació dels desavantatges que comporta la 
dependència fiscal de l’Estat espanyol
Tram. 317-00091/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 22, tinguda el 21.12.2011 (DSPC-P 37).

1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de treballadors 
que resultaran afectats per l’expedient de 
regulació d’ocupació de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament
Tram. 311-00747/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat, tinguda el 16.12.2011 (DSPC-C 206).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de revertir en els 
propers exercicis pressupostaris les retalla-
des del pressupost per a cooperació al des-
envolupament
Tram. 311-00748/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat, tinguda el 16.12.2011 (DSPC-C 206).
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els canvis retributius del nou 
personal de direcció de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament
Tram. 311-00749/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat, tinguda el 16.12.2011 (DSPC-C 206).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la durada de l’expedient de 
regulació d’ocupació de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament
Tram. 311-00750/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat, tinguda el 16.12.2011 (DSPC-C 206).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de reducció de 
personal de direcció i alts càrrecs en pro-
porció a l’expedient de regulació d’ocupació 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Des-
envolupament
Tram. 311-00751/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat, tinguda el 16.12.2011 (DSPC-C 206).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reducció del personal de 
direcció de l’Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament de manera propor-
cional a la del personal tècnic i administratiu
Tram. 311-00752/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat, tinguda el 16.12.2011 (DSPC-C 206).

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la població a la qual dóna servei el 
servei nocturn d’urgències del CAP Ripollès
Tram. 314-09269/09

Resposta del Govern
Reg. 38299 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09269/09

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

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:

D’acord amb el Registre Central d’Assegurats (RCA) 
2011, la població a la qual donava resposta el servei de 
les urgències nocturnes del CAP Ripoll era 15.124 habi-
tants, corresponents a l’ABS de Ripoll.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació dels serveis sanitaris 
d’atenció especialitzada per a la interrupció 
voluntària de l’embaràs
Tram. 314-09295/09

Resposta del Govern
Reg. 37682 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09295/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació dels serveis sanitaris d’atenció especialitza-
da per a la interrupció voluntària de l’embaràs

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 Servei Català de la Salut (CatSalut) ha establert contrac-
tes de gestió de serveis sanitaris d’Interrupció Voluntària 
de l’Embaràs (IVE) per un import de 593.668,02 euros,  
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durant els mesos de novembre i desembre de 2011. L’im-
port corresponent a l’Acord Marc per la contractació de 
gestió de serveis sanitaris d’IVE és de 3.562.008,10 eu-
ros.

Les empreses licitadores han estat la Clínica Ara, SL, 
que va presentar una oferta d’entre 8.750 i 11.200 in-
tervencions anuals, i el centre Casanovas SL, amb una 
oferta de 1.776 intervencions anuals. Ambdues empreses 
complien els criteris d’adjudicació i van fer una oferta 
econòmica correcta.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la composició de la Junta Rectora del 
Paratge Natural d’Interès Nacional de Po-
blet
Tram. 314-09298/09

Resposta del Govern
Reg. 35428 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09298/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la composició de la Junta Rectora del Paratge Natural 
d’Interès Nacional de Poblet

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Els membres que formen part de la Junta Rectora del 
Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet són els se-
güents:

– La persona titular de la Subdirecció General de Biodi-
versitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural.

– La persona titular de la Direcció dels Serveis Territo-
rials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural a Tarragona.

– La persona titular de la Direcció dels Serveis Territori-
als del Departament de Cultura a Tarragona.

– La persona titular de la Direcció dels Serveis Territo-
rials del Departament de Governació i Relacions Institu-
cionals a Tarragona.

– La persona titular de la Direcció dels Serveis Territo-
rials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Tar-
ragona.

– Un representant de la Diputació de Tarragona.

– Un representant de l’Ajuntament de l’Espluga de Fran-
colí.

– Un representant de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet.

– Un representant dels propietaris de finques agrícoles 
i/o forestals incloses dins de l’espai natural.

– Un representant de les entitats conservacionistes radi-
cades a la zona.

– Un representant de les universitats o institucions de 
recerca.

– Un representant del monestir de Poblet.

– Un representant de l’Associació d’Amics del Paratge 
Natural de Poblet.

– Un representant de les associacions de defensa forestal 
dels municipis afectats per l’espai natural.

– El Director del Paratge Natural.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions de la Junta Rectora del 
Paratge Natural d’Interès Nacional de Po-
blet
Tram. 314-09299/09

Resposta del Govern
Reg. 35429 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09299/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions de la Junta Rectora del Paratge Natural d’Inte-
rès Nacional de Poblet

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

D’ençà la constitució de l’actual Govern, la Junta Rec-
tora del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet ja 
s’ha reunit.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords de la Junta Rectora del Pa-
ratge Natural d’Interès Nacional de Poblet
Tram. 314-09300/09

Resposta del Govern
Reg. 35430 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09300/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords de la Junta Rectora del Paratge Natural d’Interès 
Nacional de Poblet

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

D’ençà la constitució de l’actual Govern, la Junta Rec-
tora del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet ja 
s’ha reunit i ha pres els següents acords:

– L’elaboració d’un Pla de Prevenció d’Incendis Fores-
tals del PNIN de Poblet i les Reserves Naturals Parcials 
dels Barrancs de la Trinitat i del Titllar.

– La proposta d’inici de Classificació del camí ramader 
del Monestir de Poblet a Prades

– La proposta per l’elaboració de la normativa de regu-
lació de recollida de bolets a les forests públiques del 
PNIN de Poblet

– Sol·licitud per parts dels alcaldes de mantenir una reu-
nió amb el Director general del Medi Natural i Biodiver-
sitat per parlar sobre l’ampliació del PNIN de Poblet. La 
reunió serà el dia 23 de desembre.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per la Junta 
Rectora del Paratge Natural d’Interès Nacio-
nal de Poblet que han estat anul·lades, pos-
posades o no executades
Tram. 314-09301/09

Resposta del Govern
Reg. 35431 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09301/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes per la Junta Rectora del Paratge 

Natural d’Interès Nacional de Poblet que han estat anul-
lades, posposades o no executades

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

No hi ha cap actuació del Programa Anual d’Actuacions 
de l’any 2010 del Paratge Natural d’Interès Nacional de 
Poblet que hagi estat posposada ni anul·lada.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures dutes a terme per a millo-
rar la valoració i el reconeixement públic de 
la formació professional
Tram. 314-09302/09

Resposta del Govern
Reg. 35421 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09302/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures dutes a terme per a millorar la valoració i el 
reconeixement públic de la formació professional

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

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

Publicació del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordena-
ció general de la formació professional inicial.

Aprovació de l’Acord de Govern de 8 de març de 2011, 
pel qual s’impulsa la definició i la posada en marxa d’un 
nou model d’orientació, capacitació i formació professi-
onal.

Publicació del Decret 323/2011, de 19 d’abril, pel qual es 
modifica el Decret 21/1999, de 9 de febrer, de creació del 
Consell Català de Formació Professional.

Publicació del Decret 324/2011, de 19 d’abril, pel qual es 
nomena la senyora M. Teresa Casanovas Archs presiden-
ta del Consell Català de Formació Professional.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’alumnes que van 
obtenir el títol de formació professional els 
cursos 2009-2010 i 2010-2011, i sobre el per-
centatge d’alumnes que fan formació con-
tínua
Tram. 314-09303/09

Resposta del Govern
Reg. 35422 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09303/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’alumnes que van obtenir el títol de forma-
ció professional els cursos 2009-2010 i 2010-2011, i so-
bre el percentatge d’alumnes que fan formació contínua

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

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

L’estructura modular de la Formació Professional no 
permet obtenir aquestes dades, perquè no es pot saber  
el nombre d’alumnes que estaven en disposició d’obtenir el  
títol de grau o de tècnic corresponent.

La informació relativa al percentatge de persones que 
s’estan formant a través de la formació contínua dins la 
formació professional, no està sistematitzada.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres públics que ofe-
reixen formació inicial i formació ocupacio-
nal dins de la formació professional el curs 
2011-2012, i sobre la distribució territorial 
dels centres de formació professional
Tram. 314-09304/09

Resposta del Govern
Reg. 35423 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09304/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres públics que ofereixen formació inicial 
i formació ocupacional dins de la formació professional 
el curs 2011-2012, i sobre la distribució territorial dels 
centres de formació professional

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

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

Es tramet en annex I el nombre de centres que impartei-
xen formació professional els cursos 2010-2011 i 2011-
2012, desglossat per comarques.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte lingüístic dels centres vin-
culats al Servei d’Educació de Catalunya
Tram. 314-09349/09

Resposta del Govern
Reg. 35424 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09349/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte lingüístic dels centres vinculats al Servei d’Edu-
cació de Catalunya

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pedro Chumillas Zurilla

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

Tots els centres educatius han de disposar de projecte 
educatiu, d’acord amb l’establert en la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació, la Llei orgànica 9/1995, de 20 
de novembre, de la participació, avaluació i govern dels 
centres docents, i en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació.

El projecte lingüístic forma part del projecte educatiu del 
centre, d’acord amb l’establert en l’article 91 de la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’educació, i la competència per 
aprovar el projecte educatiu correspon al consell escolar 
en el cas dels centres públics (art. 94 Llei 12/2009, de 10 
de juliol, d’educació) o al titular dels centres concertats, 
havent escoltat el consell escolar (art. 95 Llei 12/2009, 
de 10 de juliol, d’educació), i és una manifestació de l’au-
tonomia pedagògica dels centres educatius (art. 97 Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’educació).

A partir de l’entrada en vigor de la Llei 12/2009, de 10 
de juliol, d’educació, l’administració educativa només ha 
d’autoritzar el projecte lingüístic dels centres si es pre-
veu impartir continguts curriculars en alguna de les llen-
gües estrangeres que s’imparteixen en el centre.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb diversos 
ajuntaments
Tram. 314-09351/09 a 314-11290/09

Resposta conjunta del Govern
Reg. 37858 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09350/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute pendent de liquidació de la Generalitat i els 
ens, les empreses i els organismes que en depenen amb 
l’Ajuntament d’Abella de la Conca

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Laia Bonet Rull

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita 314-09350/09, conjuntament amb les número de 
tramitació 314-09351/09 a 314-11290/09.

El passat 6 d’octubre, en resposta a la interpel·lació for-
mulada per la diputada Núria Ventura, que, precisament, 
va fer referència a la formulació d’aquestes preguntes, 
vaig tenir la oportunitat de presentar les nou línies d’ac-
tuació concretes que des del Govern estem duent a terme 
en l’àmbit local.

Primera actuació. Estem ajudant aquells ens locals que 
no han presentat les informacions econòmiques dins els 
terminis establerts, per tal que puguin rebre els paga-
ments pendents tant per part de l’Estat com per part de 
la Generalitat sense dificultats. Així, es fa un seguiment 
personalitzat dels municipis amb dificultats i se’ls ofe-
reix un equip tècnic que, si cal, es desplaça al municipi, 
per ajudar-lo a complimentar la documentació necessà-
ria. En aquest sentit, també apostant per la simplificació, 
el director general d’Administració Local, en una de les 
reunions mantingudes amb la seva homòloga a Madrid, 
va reclamar un sistema únic en la tramesa de les dades 
econòmiques dels ajuntaments per aconseguir que amb 
una sola tramesa els ens locals compleixin les seves obli-
gacions tan amb l’Administració de l’Estat i el Tribunal 
de Cuentas, com amb la Generalitat de Catalunya i la 
Sindicatura de Comptes.

Segona actuació. Hem iniciat la recollida per avançat de 
les liquidacions corresponents a l’anualitat 2010 de molts 
ajuntaments per tal de poder disposar com més aviat mi-
llor d’una radiografia del que és la situació financera dels 
ajuntaments i de l’Administració local. Igualment hem 
creat una comissió de coordinació entre el Govern de la 
Generalitat (mitjançant els Departaments de Governació 
i Relacions Institucionals i Economia i Finances) i les 
diputacions catalanes amb l’objectiu d’assistir coordina-
dament els municipis catalans i d’ajudar-los a recuperar 
l’equilibri financer.

Tercera actuació. Hem convocat ajuts als ajuntaments 
que contractin la elaboració d’estudis que els permetin 

dissenyar plans d’estalvi, plans de millora d’ingressos, 
de millora de gestió tributària o altres mesures de millo-
ra financera. En breus dies es resoldrà la convocatòria.

Quarta actuació. Estem coordinant accions amb les di-
ferents diputacions catalanes adreçades a l’elaboració de 
plans econòmics financers per als municipis en situació 
de desequilibri financer i que han de ser tutelats. I en 
aquest sentit la direcció general d’administració local ha 
dissenyat un pla de coordinació de la Generalitat amb les 
diputacions.

Cinquena actuació. Anem incorporant en els nous pro-
grames d’ajuts i inversions criteris que realment fomen-
ten les mesures de contenció i d’estalvi i que inclouen 
elements i eines per compensar la dificultat de cofinan-
çament i obtenció de crèdits als ajuntaments. I aquesta és 
una acció que ja hem iniciat a través del nou programa 
«Viure al poble més». Per a aquest programa en concret, 
hem triplicat el percentatge d’aportació de la Generalitat 
i hem creat una bestreta i un conveni marc amb l’Institut 
Català de Finances per tal que els ajuntaments puguin 
anar pagant als seus proveïdors mentre esperen que ar-
ribin els fons europeus. En definitiva, hem anat trobant 
solucions per aconseguir aprofitar importants fons euro-
peus.

Sisena actuació. Hem dotat de més persones qualificades 
els ens locals. Hem fet una nova convocatòria de secreta-
ris i interventors d’habilitació estatal per tal que puguin 
donar resposta als ajuntaments, i puguin cobrir les pla-
ces vacants de funcionaris habilitats per a les tasques de 
secretaria i intervenció.

Setena actuació. Hem tramitat també amb la major di-
ligència possible i en un temps molt curt, els pagaments 
pendents del Departament de Governació de la Genera-
litat de Catalunya. I puc afirmar que, a hores d’ara, la 
tramitació administrativa està pràcticament feta, cosa a 
la qual em vaig comprometre en seu parlamentària.

Vuitena actuació. Varem iniciar converses amb el Go-
vern de l’Estat per tal d’agilitzar la posada en marxa de 
mesures d’ajuda als ajuntaments encaminades a resoldre 
l’actual situació. Aquestes converses es reprendran tan 
bon punt es conformi el nou govern estatal.

Novena actuació. Hem intentat garantir el finançament 
suficient als ens locals. I ho hem fet mantenint el Fons de 
cooperació local i apostant de forma clara pel Pla únic 
d’obres i serveis. Cal tenir en compte que l’esforç del De-
partament de Governació aquest any 2011 ha estat molt 
gran. Ha estat, finalment, el primer any en que no caldrà 
modificar l’acord de govern per disminuir la partida pre-
vista pel PUOSC 2011 en el planejament inicial (cal re-
cordar que es varen produir modificacions a la baixa els 
anys 2009 i 2010). Això evitarà incrementar el deute per 
obra executada per primer cop des de l’any 2009.

Arran de la interpel·lació a la qual m’he referit fins ara, 
el Parlament va aprovar la Moció 47/IX, sobre les rela-
cions i els compromisos institucionals amb els ajunta-
ments (BOPC número 163, de 24 d’octubre de 2011), del 
extrems de qual donarem compte al Parlament dins els 
terminis establerts.

No obstant això, no vull deixar d’insistir, com he fet en 
anteriors ocasions, en què el Govern està fermament 
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compromès a mantenir les partides pressupostàries des-
tinades al món local, prioritzant, en tot cas, el Fons de 
Cooperació Local, donat que es tracta dels imports que 
reben les entitats locals per a destinar a despesa corrent.

Pel que fa al PUOSC, caldrà actuar en un doble sentit. 
D’una banda, recuperar en la mesura del possible, la nor-
malitat en els pagaments de les obres. Això passa per 
equilibrar les partides pressupostàries que finalment pu-
guin consignar-se amb el ritme de l’execució de les obres, 
per la qual cosa és possible que calgui alentir l’execució 
prevista per a l’anualitat 2012, per tal d’evitar una situa-
ció d’incompliment d’obligacions de la Generalitat amb 
els ens locals, i alhora d’aquests amb els seus proveïdors. 
D’altra banda, estem estudiant, de cara a la propera con-
vocatòria PUOSC, l’adaptació de les seves bases a les 
necessitats actuals dels municipis, incorporant un nou 
programa destinat tan al manteniment d’inversions ja 
efectuades com a la viabilitat dels projectes, tot i respec-
tant els principis d’eficiència i cohesió territorial.

Però les nostres actuacions van encara més enllà, per-
què també estem avançant amb altres elements com són 
l’elaboració de la Llei de governs locals i de la llei de 
finançament municipal que ens permetrà dotar els ajun-
taments, primer, del mapa competencial necessari i, 
després, dels recursos per dur a terme totes les compe-
tències que tenen atribuïdes. Ja s’han fet treballs previs 
per part de la Direcció General d’Administració Local i 
està en tramitació el reglament de la comissió de treball 
que es crearà per a l’elaboració de les esmentades lleis, 
la qual podrà constituir-se en breu per iniciar la redacció 
dels avantprojectes.

Barcelona, 14 de desembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-09350/09 
respon conjuntament, també, les preguntes següents: 
314-09351/09, 314-09352/09, 314-09353/09, 314-
09354/09, 314-09355/09, 314-09356/09, 314-09357/09, 
314-09358/09, 314-09359/09, 314-09360/09, 314-
09361/09, 314-09362/09, 314-09363/09, 314-09364/09, 
314-09365/09, 314-09366/09, 314-09367/09, 314-
09368/09, 314-09369/09, 314-09370/09, 314-09371/09, 
314-09372/09, 314-09373/09, 314-09374/09, 314-
09375/09, 314-09376/09, 314-09377/09, 314-09378/09, 
314-09379/09, 314-09380/09, 314-09381/09, 314-
09382/09, 314-09383/09, 314-09384/09, 314-09385/09, 
314-09386/09, 314-09387/09, 314-09388/09, 314-
09389/09, 314-09390/09, 314-09391/09, 314-09392/09, 
314-09393/09, 314-09394/09, 314-09395/09, 314-
09396/09, 314-09397/09, 314-09398/09, 314-09399/09, 
314-09400/09, 314-09401/09, 314-09402/09, 314-
09403/09, 314-09404/09, 314-09405/09, 314-09406/09, 
314-09407/09, 314-09408/09, 314-09409/09, 314-
09410/09, 314-09411/09, 314-09412/09, 314-09413/09, 
314-09414/09, 314-09415/09, 314-09416/09, 314-
09417/09, 314-09418/09, 314-09419/09, 314-09420/09, 
314-09421/09, 314-09422/09, 314-09423/09, 314-
09424/09, 314-09425/09, 314-09426/09, 314-09427/09, 
314-09428/09, 314-09429/09, 314-09430/09, 314-
09431/09, 314-09432/09, 314-09433/09, 314-09434/09, 

314-09435/09, 314-09436/09, 314-09437/09, 314-
09438/09, 314-09439/09, 314-09440/09, 314-09441/09, 
314-09442/09, 314-09443/09, 314-09444/09, 314-
09445/09, 314-09446/09, 314-09447/09, 314-09448/09, 
314-09449/09, 314-09450/09, 314-09451/09, 314-
09452/09, 314-09453/09, 314-09454/09, 314-09455/09, 
314-09456/09, 314-09457/09, 314-09458/09, 314-
09459/09, 314-09460/09, 314-09461/09, 314-09462/09, 
314-09463/09, 314-09464/09, 314-09465/09, 314-
09466/09, 314-09467/09, 314-09468/09, 314-09469/09, 
314-09470/09, 314-09471/09, 314-09472/09, 314-
09473/09, 314-09474/09, 314-09475/09, 314-09476/09, 
314-09477/09, 314-09478/09, 314-09479/09, 314-
09480/09, 314-09481/09, 314-09482/09, 314-09483/09, 
314-09484/09, 314-09485/09, 314-09486/09, 314-
09487/09, 314-09488/09, 314-09489/09, 314-09490/09, 
314-09491/09, 314-09492/09, 314-09493/09, 314-
09494/09, 314-09495/09, 314-09496/09, 314-09497/09, 
314-09498/09, 314-09499/09, 314-09500/09, 314-
09501/09, 314-09502/09, 314-09503/09, 314-09504/09, 
314-09505/09, 314-09506/09, 314-09507/09, 314-
09508/09, 314-09509/09, 314-09510/09, 314-09511/09, 
314-09512/09, 314-09513/09, 314-09514/09, 314-
09515/09, 314-09516/09, 314-09517/09, 314-09518/09, 
314-09519/09, 314-09520/09, 314-09521/09, 314-
09522/09, 314-09523/09, 314-09524/09, 314-09525/09, 
314-09526/09, 314-09527/09, 314-09528/09, 314-
09529/09, 314-09530/09, 314-09531/09, 314-09532/09, 
314-09533/09, 314-09534/09, 314-09535/09, 314-
09536/09, 314-09537/09, 314-09538/09, 314-09539/09, 
314-09540/09, 314-09541/09, 314-09542/09, 314-
09543/09, 314-09544/09, 314-09545/09, 314-09546/09, 
314-09547/09, 314-09548/09, 314-09549/09, 314-
09550/09, 314-09551/09, 314-09552/09, 314-09553/09, 
314-09554/09, 314-09555/09, 314-09556/09, 314-
09557/09, 314-09558/09, 314-09559/09, 314-09560/09, 
314-09561/09, 314-09562/09, 314-09563/09, 314-
09564/09, 314-09565/09, 314-09566/09, 314-09567/09, 
314-09568/09, 314-09569/09, 314-09570/09, 314-
09571/09, 314-09572/09, 314-09573/09, 314-09574/09, 
314-09575/09, 314-09576/09, 314-09577/09, 314-
09578/09, 314-09579/09, 314-09580/09, 314-09581/09, 
314-09582/09, 314-09583/09, 314-09584/09, 314-
09585/09, 314-09586/09, 314-09587/09, 314-09588/09, 
314-09589/09, 314-09590/09, 314-09591/09, 314-
09592/09, 314-09593/09, 314-09594/09, 314-09595/09, 
314-09596/09, 314-09597/09, 314-09598/09, 314-
09599/09, 314-09600/09, 314-09601/09, 314-09602/09, 
314-09603/09, 314-09604/09, 314-09605/09, 314-
09606/09, 314-09607/09, 314-09608/09, 314-09609/09, 
314-09610/09, 314-09611/09, 314-09612/09, 314-
09613/09, 314-09614/09, 314-09615/09, 314-09616/09, 
314-09617/09, 314-09618/09, 314-09619/09, 314-
09620/09, 314-09621/09, 314-09622/09, 314-09623/09, 
314-09624/09, 314-09625/09, 314-09626/09, 314-
09627/09, 314-09628/09, 314-09629/09, 314-09630/09, 
314-09631/09, 314-09632/09, 314-09633/09, 314-
09634/09, 314-09635/09, 314-09636/09, 314-09637/09, 
314-09638/09, 314-09639/09, 314-09640/09, 314-
09641/09, 314-09642/09, 314-09643/09, 314-09644/09, 
314-09645/09, 314-09646/09, 314-09647/09, 314-
09648/09, 314-09649/09, 314-09650/09, 314-09651/09, 
314-09652/09, 314-09653/09, 314-09654/09, 314-
09655/09, 314-09656/09, 314-09657/09, 314-09658/09, 
314-09659/09, 314-09660/09, 314-09661/09, 314-
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09662/09, 314-09663/09, 314-09664/09, 314-09665/09, 
314-09666/09, 314-09667/09, 314-09668/09, 314-
09669/09, 314-09670/09, 314-09671/09, 314-09672/09, 
314-09673/09, 314-09674/09, 314-09675/09, 314-
09676/09, 314-09677/09, 314-09678/09, 314-09679/09, 
314-09680/09, 314-09681/09, 314-09682/09, 314-
09683/09, 314-09684/09, 314-09685/09, 314-09686/09, 
314-09687/09, 314-09688/09, 314-09689/09, 314-
09690/09, 314-09691/09, 314-09692/09, 314-09693/09, 
314-09694/09, 314-09695/09, 314-09696/09, 314-
09697/09, 314-09698/09, 314-09699/09, 314-09700/09, 
314-09701/09, 314-09702/09, 314-09703/09, 314-
09704/09, 314-09705/09, 314-09706/09, 314-09707/09, 
314-09708/09, 314-09709/09, 314-09710/09, 314-
09711/09, 314-09712/09, 314-09713/09, 314-09714/09, 
314-09715/09, 314-09716/09, 314-09717/09, 314-
09718/09, 314-09719/09, 314-09720/09, 314-09721/09, 
314-09722/09, 314-09723/09, 314-09724/09, 314-
09725/09, 314-09726/09, 314-09727/09, 314-09728/09, 
314-09729/09, 314-09730/09, 314-09731/09, 314-
09732/09, 314-09733/09, 314-09734/09, 314-09735/09, 
314-09736/09, 314-09737/09, 314-09738/09, 314-
09739/09, 314-09740/09, 314-09741/09, 314-09742/09, 
314-09743/09, 314-09744/09, 314-09745/09, 314-
09746/09, 314-09747/09, 314-09748/09, 314-09749/09, 
314-09750/09, 314-09751/09, 314-09752/09, 314-
09753/09, 314-09754/09, 314-09755/09, 314-09756/09, 
314-09757/09, 314-09758/09, 314-09759/09, 314-
09760/09, 314-09761/09, 314-09762/09, 314-09763/09, 
314-09764/09, 314-09765/09, 314-09766/09, 314-
09767/09, 314-09768/09, 314-09769/09, 314-09770/09, 
314-09771/09, 314-09772/09, 314-09773/09, 314-
09774/09, 314-09775/09, 314-09776/09, 314-09777/09, 
314-09778/09, 314-09779/09, 314-09780/09, 314-
09781/09, 314-09782/09, 314-09783/09, 314-09784/09, 
314-09785/09, 314-09786/09, 314-09787/09, 314-
09788/09, 314-09789/09, 314-09790/09, 314-09791/09, 
314-09792/09, 314-09793/09, 314-09794/09, 314-
09795/09, 314-09796/09, 314-09797/09, 314-09798/09, 
314-09799/09, 314-09800/09, 314-09801/09, 314-
09802/09, 314-09803/09, 314-09804/09, 314-09805/09, 
314-09806/09, 314-09807/09, 314-09808/09, 314-
09809/09, 314-09810/09, 314-09811/09, 314-09812/09, 
314-09813/09, 314-09814/09, 314-09815/09, 314-
09816/09, 314-09817/09, 314-09818/09, 314-09819/09, 
314-09820/09, 314-09821/09, 314-09822/09, 314-
09823/09, 314-09824/09, 314-09825/09, 314-09826/09, 
314-09827/09, 314-09828/09, 314-09829/09, 314-
09830/09, 314-09831/09, 314-09832/09, 314-09833/09, 
314-09834/09, 314-09835/09, 314-09836/09, 314-
09837/09, 314-09838/09, 314-09839/09, 314-09840/09, 
314-09841/09, 314-09842/09, 314-09843/09, 314-
09844/09, 314-09845/09, 314-09846/09, 314-09847/09, 
314-09848/09, 314-09849/09, 314-09850/09, 314-
09851/09, 314-09852/09, 314-09853/09, 314-09854/09, 
314-09855/09, 314-09856/09, 314-09857/09, 314-
09858/09, 314-09859/09, 314-09860/09, 314-09861/09, 
314-09862/09, 314-09863/09, 314-09864/09, 314-
09865/09, 314-09866/09, 314-09867/09, 314-09868/09, 
314-09869/09, 314-09870/09, 314-09871/09, 314-
09872/09, 314-09873/09, 314-09874/09, 314-09875/09, 
314-09876/09, 314-09877/09, 314-09878/09, 314-
09879/09, 314-09880/09, 314-09881/09, 314-09882/09, 
314-09883/09, 314-09884/09, 314-09885/09, 314-
09886/09, 314-09887/09, 314-09888/09, 314-09889/09, 

314-09890/09, 314-09891/09, 314-09892/09, 314-
09893/09, 314-09894/09, 314-09895/09, 314-09896/09, 
314-09897/09, 314-09898/09, 314-09899/09, 314-
09900/09, 314-09901/09, 314-09902/09, 314-09903/09, 
314-09904/09, 314-09905/09, 314-09906/09, 314-
09907/09, 314-09908/09, 314-09909/09, 314-09910/09, 
314-09911/09, 314-09912/09, 314-09913/09, 314-
09914/09, 314-09915/09, 314-09916/09, 314-09917/09, 
314-09918/09, 314-09919/09, 314-09920/09, 314-
09921/09, 314-09922/09, 314-09923/09, 314-09924/09, 
314-09925/09, 314-09926/09, 314-09927/09, 314-
09928/09, 314-09929/09, 314-09930/09, 314-09931/09, 
314-09932/09, 314-09933/09, 314-09934/09, 314-
09935/09, 314-09936/09, 314-09937/09, 314-09938/09, 
314-09939/09, 314-09940/09, 314-09941/09, 314-
09942/09, 314-09943/09, 314-09944/09, 314-09945/09, 
314-09946/09, 314-09947/09, 314-09948/09, 314-
09949/09, 314-09950/09, 314-09951/09, 314-09952/09, 
314-09953/09, 314-09954/09, 314-09955/09, 314-
09956/09, 314-09957/09, 314-09958/09, 314-09959/09, 
314-09960/09, 314-09961/09, 314-09962/09, 314-
09963/09, 314-09964/09, 314-09965/09, 314-09966/09, 
314-09967/09, 314-09968/09, 314-09969/09, 314-
09970/09, 314-09971/09, 314-09972/09, 314-09973/09, 
314-09974/09, 314-09975/09, 314-09976/09, 314-
09977/09, 314-09978/09, 314-09979/09, 314-09980/09, 
314-09981/09, 314-09982/09, 314-09983/09, 314-
09984/09, 314-09985/09, 314-09986/09, 314-09987/09, 
314-09988/09, 314-09989/09, 314-09990/09, 314-
09991/09, 314-09992/09, 314-09993/09, 314-09994/09, 
314-09995/09, 314-09996/09, 314-09997/09, 314-
09998/09, 314-09999/09, 314-10000/09, 314-10001/09, 
314-10002/09, 314-10003/09, 314-10004/09, 314-
10005/09, 314-10006/09, 314-10007/09, 314-10008/09, 
314-10009/09, 314-10010/09, 314-10011/09, 314-
10012/09, 314-10013/09, 314-10014/09, 314-10015/09, 
314-10016/09, 314-10017/09, 314-10018/09, 314-
10019/09, 314-10020/09, 314-10021/09, 314-10022/09, 
314-10023/09, 314-10024/09, 314-10025/09, 314-
10026/09, 314-10027/09, 314-10028/09, 314-10029/09, 
314-10030/09, 314-10031/09, 314-10032/09, 314-
10033/09, 314-10034/09, 314-10035/09, 314-10036/09, 
314-10037/09, 314-10038/09, 314-10039/09, 314-
10040/09, 314-10041/09, 314-10042/09, 314-10043/09, 
314-10044/09, 314-10045/09, 314-10046/09, 314-
10047/09, 314-10048/09, 314-10049/09, 314-10050/09, 
314-10051/09, 314-10052/09, 314-10053/09, 314-
10054/09, 314-10055/09, 314-10056/09, 314-10057/09, 
314-10058/09, 314-10059/09, 314-10060/09, 314-
10061/09, 314-10062/09, 314-10063/09, 314-10064/09, 
314-10065/09, 314-10066/09, 314-10067/09, 314-
10068/09, 314-10069/09, 314-10070/09, 314-10071/09, 
314-10072/09, 314-10073/09, 314-10074/09, 314-
10075/09, 314-10076/09, 314-10077/09, 314-10078/09, 
314-10079/09, 314-10080/09, 314-10081/09, 314-
10082/09, 314-10083/09, 314-10084/09, 314-10085/09, 
314-10086/09, 314-10087/09, 314-10088/09, 314-
10089/09, 314-10090/09, 314-10091/09, 314-10092/09, 
314-10093/09, 314-10094/09, 314-10095/09, 314-
10096/09, 314-10097/09, 314-10098/09, 314-10099/09, 
314-10100/09, 314-10101/09, 314-10102/09, 314-
10103/09, 314-10104/09, 314-10105/09, 314-10106/09, 
314-10107/09, 314-10108/09, 314-10109/09, 314-
10110/09, 314-10111/09, 314-10112/09, 314-10113/09, 
314-10114/09, 314-10115/09, 314-10116/09, 314-10117/09, 
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314-10118/09, 314-10119/09, 314-10120/09, 314-
10121/09, 314-10122/09, 314-10123/09, 314-10124/09, 
314-10125/09, 314-10126/09, 314-10127/09, 314-
10128/09, 314-10129/09, 314-10130/09, 314-10131/09, 
314-10132/09, 314-10133/09, 314-10134/09, 314-
10135/09, 314-10136/09, 314-10137/09, 314-10138/09, 
314-10139/09, 314-10140/09, 314-10141/09, 314-
10142/09, 314-10143/09, 314-10144/09, 314-10145/09, 
314-10146/09, 314-10147/09, 314-10148/09, 314-
10149/09, 314-10150/09, 314-10151/09, 314-10152/09, 
314-10153/09, 314-10154/09, 314-10155/09, 314-
10156/09, 314-10157/09, 314-10158/09, 314-10159/09, 
314-10160/09, 314-10161/09, 314-10162/09, 314-
10163/09, 314-10164/09, 314-10165/09, 314-10166/09, 
314-10167/09, 314-10168/09, 314-10169/09, 314-
10170/09, 314-10171/09, 314-10172/09, 314-10173/09, 
314-10174/09, 314-10175/09, 314-10176/09, 314-
10177/09, 314-10178/09, 314-10179/09, 314-10180/09, 
314-10181/09, 314-10182/09, 314-10183/09, 314-
10184/09, 314-10185/09, 314-10186/09, 314-10187/09, 
314-10188/09, 314-10189/09, 314-10190/09, 314-
10191/09, 314-10192/09, 314-10193/09, 314-10194/09, 
314-10195/09, 314-10196/09, 314-10197/09, 314-
10198/09, 314-10199/09, 314-10200/09, 314-10201/09, 
314-10202/09, 314-10203/09, 314-10204/09, 314-
10205/09, 314-10206/09, 314-10207/09, 314-10208/09, 
314-10209/09, 314-10210/09, 314-10211/09, 314-
10212/09, 314-10213/09, 314-10214/09, 314-10215/09, 
314-10216/09, 314-10217/09, 314-10218/09, 314-
10219/09, 314-10220/09, 314-10221/09, 314-10222/09, 
314-10223/09, 314-10224/09, 314-10225/09, 314-
10226/09, 314-10227/09, 314-10228/09, 314-10229/09, 
314-10230/09, 314-10231/09, 314-10232/09, 314-
10233/09, 314-10234/09, 314-10235/09, 314-10236/09, 
314-10237/09, 314-10238/09, 314-10239/09, 314-
10240/09, 314-10241/09, 314-10242/09, 314-10243/09, 
314-10244/09, 314-10245/09, 314-10246/09, 314-
10247/09, 314-10248/09, 314-10249/09, 314-10250/09, 
314-10251/09, 314-10252/09, 314-10253/09, 314-
10254/09, 314-10255/09, 314-10256/09, 314-10257/09, 
314-10258/09, 314-10259/09, 314-10260/09, 314-
10261/09, 314-10262/09, 314-10263/09, 314-10264/09, 
314-10265/09, 314-10266/09, 314-10267/09, 314-
10268/09, 314-10269/09, 314-10270/09, 314-10271/09, 
314-10272/09, 314-10273/09, 314-10274/09, 314-
10275/09, 314-10276/09, 314-10277/09, 314-10278/09, 
314-10279/09, 314-10280/09, 314-10281/09, 314-
10282/09, 314-10283/09, 314-10284/09, 314-10285/09, 
314-10286/09, 314-10287/09, 314-10288/09, 314-
10289/09, 314-10290/09, 314-10291/09, 314-10292/09, 
314-10293/09, 314-10294/09, 314-10295/09, 314-
10296/09, 314-10297/09, 314-10298/09, 314-10299/09, 
314-10300/09, 314-10301/09, 314-10302/09, 314-
10303/09, 314-10304/09, 314-10305/09, 314-10306/09, 
314-10307/09, 314-10308/09, 314-10309/09, 314-
10310/09, 314-10311/09, 314-10312/09, 314-10313/09, 
314-10314/09, 314-10315/09, 314-10316/09, 314-
10317/09, 314-10318/09, 314-10319/09, 314-10320/09, 
314-10321/09, 314-10322/09, 314-10323/09, 314-
10324/09, 314-10325/09, 314-10326/09, 314-10327/09, 
314-10328/09, 314-10329/09, 314-10330/09, 314-
10331/09, 314-10332/09, 314-10333/09, 314-10334/09, 
314-10335/09, 314-10336/09, 314-10337/09, 314-
10338/09, 314-10339/09, 314-10340/09, 314-10341/09, 
314-10342/09, 314-10343/09, 314-10344/09, 314-

10345/09, 314-10346/09, 314-10347/09, 314-10348/09, 
314-10349/09, 314-10350/09, 314-10351/09, 314-
10352/09, 314-10353/09, 314-10354/09, 314-10355/09, 
314-10356/09, 314-10357/09, 314-10358/09, 314-
10359/09, 314-10360/09, 314-10361/09, 314-10362/09, 
314-10363/09, 314-10364/09, 314-10365/09, 314-
10366/09, 314-10367/09, 314-10368/09, 314-10369/09, 
314-10370/09, 314-10371/09, 314-10372/09, 314-
10373/09, 314-10374/09, 314-10375/09, 314-10376/09, 
314-10377/09, 314-10378/09, 314-10379/09, 314-
10380/09, 314-10381/09, 314-10382/09, 314-10383/09, 
314-10384/09, 314-10385/09, 314-10386/09, 314-
10387/09, 314-10388/09, 314-10389/09, 314-10390/09, 
314-10391/09, 314-10392/09, 314-10393/09, 314-
10394/09, 314-10395/09, 314-10396/09, 314-10397/09, 
314-10398/09, 314-10399/09, 314-10400/09, 314-
10401/09, 314-10402/09, 314-10403/09, 314-10404/09, 
314-10405/09, 314-10406/09, 314-10407/09, 314-
10408/09, 314-10409/09, 314-10410/09, 314-10411/09, 
314-10412/09, 314-10413/09, 314-10414/09, 314-
10415/09, 314-10416/09, 314-10417/09, 314-10418/09, 
314-10419/09, 314-10420/09, 314-10421/09, 314-
10422/09, 314-10423/09, 314-10424/09, 314-10425/09, 
314-10426/09, 314-10427/09, 314-10428/09, 314-
10429/09, 314-10430/09, 314-10431/09, 314-10432/09, 
314-10433/09, 314-10434/09, 314-10435/09, 314-
10436/09, 314-10437/09, 314-10438/09, 314-10439/09, 
314-10440/09, 314-10441/09, 314-10442/09, 314-
10443/09, 314-10444/09, 314-10445/09, 314-10446/09, 
314-10447/09, 314-10448/09, 314-10449/09, 314-
10450/09, 314-10451/09, 314-10452/09, 314-10453/09, 
314-10454/09, 314-10455/09, 314-10456/09, 314-
10457/09, 314-10458/09, 314-10459/09, 314-10460/09, 
314-10461/09, 314-10462/09, 314-10463/09, 314-
10464/09, 314-10465/09, 314-10466/09, 314-10467/09, 
314-10468/09, 314-10469/09, 314-10470/09, 314-
10471/09, 314-10472/09, 314-10473/09, 314-10474/09, 
314-10475/09, 314-10476/09, 314-10477/09, 314-
10478/09, 314-10479/09, 314-10480/09, 314-10481/09, 
314-10482/09, 314-10483/09, 314-10484/09, 314-
10485/09, 314-10486/09, 314-10487/09, 314-10488/09, 
314-10489/09, 314-10490/09, 314-10491/09, 314-
10492/09, 314-10493/09, 314-10494/09, 314-10495/09, 
314-10496/09, 314-10497/09, 314-10498/09, 314-
10499/09, 314-10500/09, 314-10501/09, 314-10502/09, 
314-10503/09, 314-10504/09, 314-10505/09, 314-
10506/09, 314-10507/09, 314-10508/09, 314-10509/09, 
314-10510/09, 314-10511/09, 314-10512/09, 314-
10513/09, 314-10514/09, 314-10515/09, 314-10516/09, 
314-10517/09, 314-10518/09, 314-10519/09, 314-
10520/09, 314-10521/09, 314-10522/09, 314-10523/09, 
314-10524/09, 314-10525/09, 314-10526/09, 314-
10527/09, 314-10528/09, 314-10529/09, 314-10530/09, 
314-10531/09, 314-10532/09, 314-10533/09, 314-
10534/09, 314-10535/09, 314-10536/09, 314-10537/09, 
314-10538/09, 314-10539/09, 314-10540/09, 314-
10541/09, 314-10542/09, 314-10543/09, 314-10544/09, 
314-10545/09, 314-10546/09, 314-10547/09, 314-
10548/09, 314-10549/09, 314-10550/09, 314-10551/09, 
314-10552/09, 314-10553/09, 314-10554/09, 314-
10555/09, 314-10556/09, 314-10557/09, 314-10558/09, 
314-10559/09, 314-10560/09, 314-10561/09, 314-
10562/09, 314-10563/09, 314-10564/09, 314-10565/09, 
314-10566/09, 314-10567/09, 314-10568/09, 314-
10569/09, 314-10570/09, 314-10571/09, 314-10572/09, 
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314-10573/09, 314-10574/09, 314-10575/09, 314-
10576/09, 314-10577/09, 314-10578/09, 314-10579/09, 
314-10580/09, 314-10581/09, 314-10582/09, 314-
10583/09, 314-10584/09, 314-10585/09, 314-10586/09, 
314-10587/09, 314-10588/09, 314-10589/09, 314-
10590/09, 314-10591/09, 314-10592/09, 314-10593/09, 
314-10594/09, 314-10595/09, 314-10596/09, 314-
10597/09, 314-10598/09, 314-10599/09, 314-10600/09, 
314-10601/09, 314-10602/09, 314-10603/09, 314-
10604/09, 314-10605/09, 314-10606/09, 314-10607/09, 
314-10608/09, 314-10609/09, 314-10610/09, 314-
10611/09, 314-10612/09, 314-10613/09, 314-10614/09, 
314-10615/09, 314-10616/09, 314-10617/09, 314-
10618/09, 314-10619/09, 314-10620/09, 314-10621/09, 
314-10622/09, 314-10623/09, 314-10624/09, 314-
10625/09, 314-10626/09, 314-10627/09, 314-10628/09, 
314-10629/09, 314-10630/09, 314-10631/09, 314-
10632/09, 314-10633/09, 314-10634/09, 314-10635/09, 
314-10636/09, 314-10637/09, 314-10638/09, 314-
10639/09, 314-10640/09, 314-10641/09, 314-10642/09, 
314-10643/09, 314-10644/09, 314-10645/09, 314-
10646/09, 314-10647/09, 314-10648/09, 314-10649/09, 
314-10650/09, 314-10651/09, 314-10652/09, 314-
10653/09, 314-10654/09, 314-10655/09, 314-10656/09, 
314-10657/09, 314-10658/09, 314-10659/09, 314-
10660/09, 314-10661/09, 314-10662/09, 314-10663/09, 
314-10664/09, 314-10665/09, 314-10666/09, 314-
10667/09, 314-10668/09, 314-10669/09, 314-10670/09, 
314-10671/09, 314-10672/09, 314-10673/09, 314-
10674/09, 314-10675/09, 314-10676/09, 314-10677/09, 
314-10678/09, 314-10679/09, 314-10680/09, 314-
10681/09, 314-10682/09, 314-10683/09, 314-10684/09, 
314-10685/09, 314-10686/09, 314-10687/09, 314-
10688/09, 314-10689/09, 314-10690/09, 314-10691/09, 
314-10692/09, 314-10693/09, 314-10694/09, 314-
10695/09, 314-10696/09, 314-10697/09, 314-10698/09, 
314-10699/09, 314-10700/09, 314-10701/09, 314-
10702/09, 314-10703/09, 314-10704/09, 314-10705/09, 
314-10706/09, 314-10707/09, 314-10708/09, 314-
10709/09, 314-10710/09, 314-10711/09, 314-10712/09, 
314-10713/09, 314-10714/09, 314-10715/09, 314-
10716/09, 314-10717/09, 314-10718/09, 314-10719/09, 
314-10720/09, 314-10721/09, 314-10722/09, 314-
10723/09, 314-10724/09, 314-10725/09, 314-10726/09, 
314-10727/09, 314-10728/09, 314-10729/09, 314-
10730/09, 314-10731/09, 314-10732/09, 314-10733/09, 
314-10734/09, 314-10735/09, 314-10736/09, 314-
10737/09, 314-10738/09, 314-10739/09, 314-10740/09, 
314-10741/09, 314-10742/09, 314-10743/09, 314-
10744/09, 314-10745/09, 314-10746/09, 314-10747/09, 
314-10748/09, 314-10749/09, 314-10750/09, 314-
10751/09, 314-10752/09, 314-10753/09, 314-10754/09, 
314-10755/09, 314-10756/09, 314-10757/09, 314-
10758/09, 314-10759/09, 314-10760/09, 314-10761/09, 
314-10762/09, 314-10763/09, 314-10764/09, 314-
10765/09, 314-10766/09, 314-10767/09, 314-10768/09, 
314-10769/09, 314-10770/09, 314-10771/09, 314-
10772/09, 314-10773/09, 314-10774/09, 314-10775/09, 
314-10776/09, 314-10777/09, 314-10778/09, 314-
10779/09, 314-10780/09, 314-10781/09, 314-10782/09, 
314-10783/09, 314-10784/09, 314-10785/09, 314-
10786/09, 314-10787/09, 314-10788/09, 314-10789/09, 
314-10790/09, 314-10791/09, 314-10792/09, 314-
10793/09, 314-10794/09, 314-10795/09, 314-10796/09, 
314-10797/09, 314-10798/09, 314-10799/09, 314-

10800/09, 314-10801/09, 314-10802/09, 314-10803/09, 
314-10804/09, 314-10805/09, 314-10806/09, 314-
10807/09, 314-10808/09, 314-10809/09, 314-10810/09, 
314-10811/09, 314-10812/09, 314-10813/09, 314-
10814/09, 314-10815/09, 314-10816/09, 314-10817/09, 
314-10818/09, 314-10819/09, 314-10820/09, 314-
10821/09, 314-10822/09, 314-10823/09, 314-10824/09, 
314-10825/09, 314-10826/09, 314-10827/09, 314-
10828/09, 314-10829/09, 314-10830/09, 314-10831/09, 
314-10832/09, 314-10833/09, 314-10834/09, 314-
10835/09, 314-10836/09, 314-10837/09, 314-10838/09, 
314-10839/09, 314-10840/09, 314-10841/09, 314-
10842/09, 314-10843/09, 314-10844/09, 314-10845/09, 
314-10846/09, 314-10847/09, 314-10848/09, 314-
10849/09, 314-10850/09, 314-10851/09, 314-10852/09, 
314-10853/09, 314-10854/09, 314-10855/09, 314-
10856/09, 314-10857/09, 314-10858/09, 314-10859/09, 
314-10860/09, 314-10861/09, 314-10862/09, 314-
10863/09, 314-10864/09, 314-10865/09, 314-10866/09, 
314-10867/09, 314-10868/09, 314-10869/09, 314-
10870/09, 314-10871/09, 314-10872/09, 314-10873/09, 
314-10874/09, 314-10875/09, 314-10876/09, 314-
10877/09, 314-10878/09, 314-10879/09, 314-10880/09, 
314-10881/09, 314-10882/09, 314-10883/09, 314-
10884/09, 314-10885/09, 314-10886/09, 314-10887/09, 
314-10888/09, 314-10889/09, 314-10890/09, 314-
10891/09, 314-10892/09, 314-10893/09, 314-10894/09, 
314-10895/09, 314-10896/09, 314-10897/09, 314-
10898/09, 314-10899/09, 314-10900/09, 314-10901/09, 
314-10902/09, 314-10903/09, 314-10904/09, 314-
10905/09, 314-10906/09, 314-10907/09, 314-10908/09, 
314-10909/09, 314-10910/09, 314-10911/09, 314-
10912/09, 314-10913/09, 314-10914/09, 314-10915/09, 
314-10916/09, 314-10917/09, 314-10918/09, 314-
10919/09, 314-10920/09, 314-10921/09, 314-10922/09, 
314-10923/09, 314-10924/09, 314-10925/09, 314-
10926/09, 314-10927/09, 314-10928/09, 314-10929/09, 
314-10930/09, 314-10931/09, 314-10932/09, 314-
10933/09, 314-10934/09, 314-10935/09, 314-10936/09, 
314-10937/09, 314-10938/09, 314-10939/09, 314-
10940/09, 314-10941/09, 314-10942/09, 314-10943/09, 
314-10944/09, 314-10945/09, 314-10946/09, 314-
10947/09, 314-10948/09, 314-10949/09, 314-10950/09, 
314-10951/09, 314-10952/09, 314-10953/09, 314-
10954/09, 314-10955/09, 314-10956/09, 314-10957/09, 
314-10958/09, 314-10959/09, 314-10960/09, 314-
10961/09, 314-10962/09, 314-10963/09, 314-10964/09, 
314-10965/09, 314-10966/09, 314-10967/09, 314-
10968/09, 314-10969/09, 314-10970/09, 314-10971/09, 
314-10972/09, 314-10973/09, 314-10974/09, 314-
10975/09, 314-10976/09, 314-10977/09, 314-10978/09, 
314-10979/09, 314-10980/09, 314-10981/09, 314-
10982/09, 314-10983/09, 314-10984/09, 314-10985/09, 
314-10986/09, 314-10987/09, 314-10988/09, 314-
10989/09, 314-10990/09, 314-10991/09, 314-10992/09, 
314-10993/09, 314-10994/09, 314-10995/09, 314-
10996/09, 314-10997/09, 314-10998/09, 314-10999/09, 
314-11000/09, 314-11001/09, 314-11002/09, 314-
11003/09, 314-11004/09, 314-11005/09, 314-11006/09, 
314-11007/09, 314-11008/09, 314-11009/09, 314-
11010/09, 314-11011/09, 314-11012/09, 314-11013/09, 
314-11014/09, 314-11015/09, 314-11016/09, 314-11017/09, 
314-11018/09, 314-11019/09, 314-11020/09, 314-
11021/09, 314-11022/09, 314-11023/09, 314-11024/09, 
314-11025/09, 314-11026/09, 314-11027/09, 314-
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11028/09, 314-11029/09, 314-11030/09, 314-11031/09, 
314-11032/09, 314-11033/09, 314-11034/09, 314-
11035/09, 314-11036/09, 314-11037/09, 314-11038/09, 
314-11039/09, 314-11040/09, 314-11041/09, 314-
11042/09, 314-11043/09, 314-11044/09, 314-11045/09, 
314-11046/09, 314-11047/09, 314-11048/09, 314-
11049/09, 314-11050/09, 314-11051/09, 314-11052/09, 
314-11053/09, 314-11054/09, 314-11055/09, 314-
11056/09, 314-11057/09, 314-11058/09, 314-11059/09, 
314-11060/09, 314-11061/09, 314-11062/09, 314-
11063/09, 314-11064/09, 314-11065/09, 314-11066/09, 
314-11067/09, 314-11068/09, 314-11069/09, 314-
11070/09, 314-11071/09, 314-11072/09, 314-11073/09, 
314-11074/09, 314-11075/09, 314-11076/09, 314-
11077/09, 314-11078/09, 314-11079/09, 314-11080/09, 
314-11081/09, 314-11082/09, 314-11083/09, 314-
11084/09, 314-11085/09, 314-11086/09, 314-11087/09, 
314-11088/09, 314-11089/09, 314-11090/09, 314-
11091/09, 314-11092/09, 314-11093/09, 314-11094/09, 
314-11095/09, 314-11096/09, 314-11097/09, 314-
11098/09, 314-11099/09, 314-11100/09, 314-11101/09, 
314-11102/09, 314-11103/09, 314-11104/09, 314-
11105/09, 314-11106/09, 314-11107/09, 314-11108/09, 
314-11109/09, 314-11110/09, 314-11111/09, 314-
11112/09, 314-11113/09, 314-11114/09, 314-11115/09, 
314-11116/09, 314-11117/09, 314-11118/09, 314-11119/09, 
314-11120/09, 314-11121/09, 314-11122/09, 314-
11123/09, 314-11124/09, 314-11125/09, 314-11126/09, 
314-11127/09, 314-11128/09, 314-11129/09, 314-
11130/09, 314-11131/09, 314-11132/09, 314-11133/09, 
314-11134/09, 314-11135/09, 314-11136/09, 314-
11137/09, 314-11138/09, 314-11139/09, 314-11140/09, 
314-11141/09, 314-11142/09, 314-11143/09, 314-
11144/09, 314-11145/09, 314-11146/09, 314-11147/09, 
314-11148/09, 314-11149/09, 314-11150/09, 314-
11151/09, 314-11152/09, 314-11153/09, 314-11154/09, 
314-11155/09, 314-11156/09, 314-11157/09, 314-
11158/09, 314-11159/09, 314-11160/09, 314-11161/09, 
314-11162/09, 314-11163/09, 314-11164/09, 314-
11165/09, 314-11166/09, 314-11167/09, 314-11168/09, 
314-11169/09, 314-11170/09, 314-11171/09, 314-
11172/09, 314-11173/09, 314-11174/09, 314-11175/09, 
314-11176/09, 314-11177/09, 314-11178/09, 314-
11179/09, 314-11180/09, 314-11181/09, 314-11182/09, 
314-11183/09, 314-11184/09, 314-11185/09, 314-
11186/09, 314-11187/09, 314-11188/09, 314-11189/09, 
314-11190/09, 314-11191/09, 314-11192/09, 314-
11193/09, 314-11194/09, 314-11195/09, 314-11196/09, 
314-11197/09, 314-11198/09, 314-11199/09, 314-
11200/09, 314-11201/09, 314-11202/09, 314-11203/09, 
314-11204/09, 314-11205/09, 314-11206/09, 314-
11207/09, 314-11208/09, 314-11209/09, 314-11210/09, 
314-11211/09, 314-11212/09, 314-11213/09, 314-11214/09, 
314-11215/09, 314-11216/09, 314-11217/09, 314-11218/09, 
314-11219/09, 314-11220/09, 314-11221/09, 314-
11222/09, 314-11223/09, 314-11224/09, 314-11225/09, 
314-11226/09, 314-11227/09, 314-11228/09, 314-
11229/09, 314-11230/09, 314-11231/09, 314-11232/09, 
314-11233/09, 314-11234/09, 314-11235/09, 314-
11236/09, 314-11237/09, 314-11238/09, 314-11239/09, 
314-11240/09, 314-11241/09, 314-11242/09, 314-
11243/09, 314-11244/09, 314-11245/09, 314-11246/09, 
314-11247/09, 314-11248/09, 314-11249/09, 314-
11250/09, 314-11251/09, 314-11252/09, 314-11253/09, 
314-11254/09, 314-11255/09, 314-11256/09, 314-

11257/09, 314-11258/09, 314-11259/09, 314-11260/09, 
314-11261/09, 314-11262/09, 314-11263/09, 314-
11264/09, 314-11265/09, 314-11266/09, 314-11267/09, 
314-11268/09, 314-11269/09, 314-11270/09, 314-
11271/09, 314-11272/09, 314-11273/09, 314-11274/09, 
314-11275/09, 314-11276/09, 314-11277/09, 314-
11278/09, 314-11279/09, 314-11280/09, 314-11281/09, 
314-11282/09, 314-11283/09, 314-11284/09, 314-
11285/09, 314-11286/09, 314-11287/09, 314-11288/09, 
314-11289/09 i 314-11290/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que han cursat 
programes de qualificació professional ini-
cial el curs 2010-2011
Tram. 314-11394/09

Resposta del Govern
Reg. 35425 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11394/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que han cursat programes de qualifi-
cació professional inicial el curs 2010-2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

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

El nombre d’alumnes que el curs 2010-2011 van cursar 
PQPI en centres públics, i en programes organitzats pel 
Departament d’Ensenyament, és de 3.255

El nombre d’alumnes que el curs 2010-2011 van cursar 
PQPI en centres privats, que reben una subvenció del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, és de 1.955.

Els alumnes que cursen PQPI en centres públics, rea-
litzen els mòduls voluntaris per a l’obtenció del títol de 
graduat en educació secundària obligatòria en centres  
de formació de persones adultes.

El nombre d’alumnes que el curs 2010-2011 van cursar 
els mòduls obligatoris del PQPI, i al mateix temps, els 
mòduls voluntaris per l’obtenció el graduat en educació 
secundària obligatòria en centres privats, és de 363.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament



28 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 215

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els fons destinats a programes de 
qualificació professional inicial el curs 2011-
2012 i sobre els centres que els han rebut
Tram. 314-11395/09

Resposta del Govern
Reg. 35426 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11395/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
fons destinats a programes de qualificació professional ini-
cial el curs 2011-2012 i sobre els centres que els han rebut

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

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

Els programes de qualificació professional inicial són 
estudis que actualment no estan contemplats en el règim 
del concert educatiu.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els fons rebuts del Govern de l’Estat 
per a programes de qualificació professio-
nal inicial el curs 2011-2012 i sobre llur dis-
tribució
Tram. 314-11396/09

Resposta del Govern
Reg. 35427 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11396/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els fons rebuts del Govern de l’Estat per a programes de 
qualificació professional inicial el curs 2011-2012 i sobre 
llur distribució

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries amb número de tramitació 314-
11396/09 i 314-11397/09:

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya no ha rebut, per part del Govern Central, fons 
destinats específicament als PQPI.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els fons rebuts del Govern de l’Estat 
per a programes de qualificació professio-
nal inicial per al curs 2010-2011
Tram. 314-11397/09

Resposta del Govern
Reg. 35427 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11396/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la composició de la Junta Rectora del 
Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera
Tram. 314-11401/09

Resposta del Govern
Reg. 35432 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11401/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la composició de la Junta Rectora del Paratge Natural 
d’Interès Nacional de l’Albera

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

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

Els membres de la Junta Rectora del Paratge Natural 
d’Interès Nacional de l’Albera són les següents:

– La persona titular de la Subdirecció General de Biodi-
versitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural.

– La persona titular de la Direcció dels Serveis Territo-
rials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural a Girona.

– La persona titular de la Direcció de l’Oficina Comarcal 
de l’Alt Empordà del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
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– La persona titular de la Subdirecció dels Serveis Terri-
torials del Departament de Cultura a Girona.

– La persona titular de la Subdirecció dels Serveis Terri-
torials del Departament d’Interior a Girona.

– La persona titular de la Subdirecció dels Serveis Ter-
ritorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a 
Girona.

– Un representant de l’Ajuntament de la Jonquera.

– Un representant de l’Ajuntament d’Espolla.

– Un representant de l’Ajuntament de Rabós.

– Un representant dels propietaris dels terrenys inclosos 
a l’àrea del Paratge Natural.

– Un representant de les associacions de protecció de la 
natura vinculades a la zona.

– Un tècnic destacat en la realització d’estudis i defensa 
de la zona.

– El Director del Paratge Natural d’Interès Nacional de 
l’Albera.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions de la Junta Rectora del 
Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera
Tram. 314-11402/09

Resposta del Govern
Reg. 35433 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11402/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions de la Junta Rectora del Paratge Natural d’Inte-
rès Nacional de l’Albera

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

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

D’ençà la constitució de l’actual Govern, la Junta Recto-
ra del Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera ja 
s’ha reunit.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords adoptats per la Junta Rec-
tora del Paratge Natural d’Interès Nacional 
de l’Albera
Tram. 314-11403/09

Resposta del Govern
Reg. 35434 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11403/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords adoptats per la Junta Rectora del Paratge Natural 
d’Interès Nacional de l’Albera

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

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

D’ençà la constitució de l’actual Govern, la Junta Recto-
ra del Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera ja 
s’ha reunit i ha pres els següents acords:

– Memòria de les Actuacions del 2010

– Programa d’Actuacions i Pressupost del 2011

– Criteris de priorització dels ajuts per al 2012

– Afegir la pista de mas Forcada al Pla de Tancament de 
l’Albera

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per la Junta 
Rectora del Paratge Natural d’Interès Nacio-
nal de l’Albera que han estat anul·lades, pos-
posades o no executades
Tram. 314-11404/09

Resposta del Govern
Reg. 35435 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11404/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes per la Junta Rectora del Paratge 
Natural d’Interès Nacional de l’Albera que han estat anul-
lades, posposades o no executades

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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No hi ha cap actuació del Programa Anual d’Actuacions 
de l’any 2010 del Paratge Natural d’Interès Nacional de 
l’Albera que hagi estat posposada ni anul·lada.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la redacció del Pla especial de pro-
tecció del medi natural i del paisatge de l’Al-
bera
Tram. 314-11405/09

Resposta del Govern
Reg. 35436 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11405/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
redacció del Pla especial de protecció del medi natural i 
del paisatge de l’Albera

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

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

El Pla especial de protecció del Medi Natural i el pai-
satge de l’Albera actualment es troba en fase de redacció 
molt avançada.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en pràctica del Pla especial  
de protecció del medi natural i del paisatge de  
l’Albera
Tram. 314-11406/09

Resposta del Govern
Reg. 35437 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11406/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en pràctica del Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge de l’Albera

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

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

Pel que fa a les mesures preses per a la seva implemen-
tació, cal dir que el primer que cal fer és tancar aquesta 
fase de redacció i iniciar la tramitació de la seva aprova-
ció inicial i fent la corresponent informació pública, au-
diència als ens locals i sol·licitant els informes preceptius 
que correspongui.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la integració de les actuacions del Pla 
especial de protecció del medi natural i del 
paisatge de l’Albera en el marc de l’Eurodis-
tricte de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-11407/09

Resposta del Govern
Reg. 35438 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11407/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
integració de les actuacions del Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge de l’Albera en el marc de 
l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

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

El Pla especial del medi natural i del paisatge de l’Albera 
actualment es troba en fase de redacció i per tant no es 
tracta d’un pla especial aprovat ni vigent.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cooperació i la coordinació amb les 
institucions nord-catalanes per a les actua-
cions relatives al Paratge Natural d’Interès 
Nacional de l’Albera
Tram. 314-11408/09

Resposta del Govern
Reg. 35439 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11408/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cooperació i la coordinació amb les institucions nord-ca-
talanes per a les actuacions relatives al Paratge Natural 
d’Interès Nacional de l’Albera

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

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

La redacció del Pla de prevenció d’incendis s’ha fet co-
ordinadament amb les administracions de l’altra banda 
de la frontera. L’àmbit d’aquest pla que s’anomena PRIN-
CALB agafa les dues vessants del massís.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cooperació i la coordinació amb les 
institucions nord-catalanes per a la posada 
en pràctica del Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge de l’Albera
Tram. 314-11409/09

Resposta del Govern
Reg. 35440 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11409/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la cooperació i la coordinació amb les institucions nord-
catalanes per a la posada en pràctica del Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge de l’Albera

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

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

La redacció del Pla de prevenció d’incendis s’ha fet co-
ordinadament amb les administracions de l’altra banda 

de la frontera. L’àmbit d’aquest pla que s’anomena PRIN-
CALB agafa les dues vessants del massís.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes de consultoria, els pro-
jectes i els informes encarregats per GISA, 
REGSA i REGSESA del gener al setembre 
del 2011
Tram. 314-11514/09

Resposta del Govern
Reg. 38459 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11514/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contractes de consultoria, els projectes i els informes 
encarregats per GISA, REGSA i REGSESA del gener al 
setembre del 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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

Les licitacions en curs, així com les licitacions i contrac-
tes efectuats, amb indicació de la seva tipologia, imports 
i adjudicataris, de GISA, REGSA i REGSEGA són tots 
ells, i en el seu moment, degudament publicats a les res-
pectives pàgines web (www.gisa.cat, www.regsa.cat i 
www.regsega.cat) per a la seva publicitat, d’acord amb la 
normativa vigent.

En relació al període sol·licitat d’1 de gener a 30 de se-
tembre, s’hi pot consultar la relació de contractes har-
monitzats, a més dels processos de licitació i contractes 
en curs. Pel que fa a altres contractes no subjectes a nor-
mativa harmonitzada, en aquest mateix període, se’n fa 
arribar una relació en document adjunt.

Barcelona, 19 de desembre de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

http://www.gisa.cat
http://www.regsa.cat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions de la comissió de treball 
del conveni de cooperació en matèria edu-
cativa entre el Departament d’Ensenyament 
i l’Acadèmia de Montpeller
Tram. 314-11521/09

Resposta del Govern
Reg. 38465 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11521/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions de la comissió de treball del conveni de coope-
ració en matèria educativa entre el Departament d’Ense-
nyament i l’Acadèmia de Montpeller

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
les iniciatives parlamentàries amb número de trami-
tació 314-11521/09, 314-11522/09, 314-11523/09, 314-
11524/09, 314-11526/09, 314-11527/09, 314-11528/09 i 
314-11529/09:

La Comissió de treball establerta en el conveni de coo-
peració entre el Departament d’Ensenyament i l’Acadè-
mia de Montpeller en matèria educativa, es va reunir el 
20 de maig de 2011 a Barcelona, on es varen adoptar els 
següents acords:

– Continuar incentivant el projecte Alberes de classes de 
català a diversos centres de la Catalunya Nord, i el su-
port de classes francès a l’Institut de Puigcerdà, durant 
el curs 2011-2012.

– Sol·licitar al batlle de BourgMadame (Guingueta d’Ix) 
informació sobre quin és l’estat del projecte de la nova 
escola transfronterera i quines són les institucions que 
participen en la interlocució. Demanar a l’Inspector de 
l’Acadèmia de Montpeller si disposa de més informació 
sobre la proposta d’escola a BourgMadame i sobre el 
projecte transfronterer de Ceret. El resultat de les con-
verses es farà arribar a la Comissió durant el mes de ju-
liol.

– Presentar, en el marc de les sessions de treball del pro-
jecte L’Albera sense frontera, diferents programes euro-
peus amb l’objectiu de tenir informació sobre possibles 
fonts de finançament del projecte.

– Informar el professorat de francès que disposi del ni-
vell C1 de la possibilitat de participar en una formació 
que els habilitarà per poder exercir d’examinadors i de 
correctors del DELF. La formació la farà l’Aliança Fran-
cesa de Sabadell i serà finançada per l’Institut Francès. 
En el marc del Conveni es podran prioritzar les zones 
d’actuació (Empordà, Gironès, etc.)

– Consultar als Serveis Jurídics respectius la possibilitat 
d’organitzar, en el marc del Conveni, l’estada d’estudi-
ants en pràctiques de formació inicial i continuada en 
centres dependents de l’Acadèmia de Montpeller i del 
Departament d’Ensenyament.

– Convidar a l’Acadèmia de Montpeller perquè valori 
la possibilitat de participar en el projecte transfronterer 
(Andorra/França/Espanya) centrat en la mobilitat d’estu-
diants de Formació Professional.

– Posar a disposició de l’alumnat que participa en projec-
tes de pràctiques a l’estranger un programa cultural i de 
preparació lingüística, que tindrà caràcter presencial per 
videoconferència.

– Preveure una reunió de les instàncies competents en 
l’àmbit de la formació professional sanitària i social a 
partir del mes de setembre.

En aquests moments, es manté el suport de català a di-
versos centres d’ensenyament secundari de la Catalunya 
Nord, i l’Acadèmia de Montpeller subvé unes hores de 
francès a l’Institut de Puigcerdà.

També s’ha començat a treballar en el projecte Albera 
sense frontera, amb la participació de centres del Rosse-
lló, del Vallespir i de l’Alt Empordà. Els dies 28 i 29 de 
juny es varen celebrar a Argelers les primeres jornades 
de treball del projecte. S’ha obert un moodle per treba-
llar en xarxa, que és administrat pel Centre de Recur-
sos de Figueres i pels assessors de català de la Inspecció 
Acadèmica de Perpinyà. Quan el projecte estigui redac-
tat, es sol·licitarà, en el marc d’un programa europeu, fi-
nançament per a projectes transfronterers.

En la 21ena reunió de la Comissió de treball del Conveni, 
celebrada el 9 de juliol de 2010, s’hi van incorporar dues 
institucions: l’Ambaixada de França a Espanya, mitjan-
çat l’agregat de cooperació per al francès, i la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà, mitjançant el seu director.

Els membres de la Comissió promouen, segueixen i ava-
luen els projectes que es realitzen en el marc del Conve-
ni. Concretament, des de la Casa de la Generalitat, entre 
d’altres accions, es fa el control de l’alumnat de Cata-
lunya Nord que es presenta a les proves per obtenir els 
certificats de coneixement de llengua catalana, i es par-
ticipa en la Comissió de seguiment del Projecte Alberes 
de classes de català, que està formada per la Inspecció 
Acadèmica dels Pirineus Orientals, inspectors i conse-
llers pedagògics, APLEC, el Consell General i la Gene-
ralitat de Catalunya. Ambdues accions formen part de 
les activitats de desenvolupament del Conveni.

Actualment, no s’ha participat en la dinàmica pròpia de 
l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer, ni en la 
dinàmica pròpia de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. 
No obstant això, des del Departament d’Ensenyament es 
participa en el projecte transfronterer Interreg lllA For-
mació professional i mobilitat transfronterera, del que 
s’ha informat puntualment a la Comissió.

De les actuacions del Conveni, no se n’ha derivat la sol-
licitud d’adhesió a programes europeus, però s’informa 
regularment a la Comissió de l’adjudicació dels progra-
mes que compten amb la col·laboració de centres edu-
catius dependents del Departament d’Ensenyament i de 
l’Acadèmia de Montpeller, concretament, del programa 
Comenius Multilateral, del programa Comenius Regio, 
del programa Leonardo i del programa Erasmus FP.

Barcelona, 19 de desembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords adoptats en la reunió de la 
comissió de treball del conveni de coopera-
ció en matèria educativa entre el Departa-
ment d’Ensenyament i l’Acadèmia de Mont-
peller
Tram. 314-11522/09

Resposta del Govern
Reg. 38465 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11521/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions derivades dels acords 
adoptats en la reunió de la comissió de tre-
ball del conveni de cooperació en matèria 
educativa entre el Departament d’Ensenya-
ment i l’Acadèmia de Montpeller
Tram. 314-11523/09

Resposta del Govern
Reg. 38465 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11521/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació de la Casa de la Gene-
ralitat a Perpinyà en el desenvolupament del 
conveni de cooperació en matèria educativa 
entre el Departament d’Ensenyament i l’Aca-
dèmia de Montpeller
Tram. 314-11524/09

Resposta del Govern
Reg. 38465 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11521/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la integració del conveni de coopera-
ció en matèria educativa entre el Departa-
ment d’Ensenyament i l’Acadèmia de Mont-
peller en la dinàmica de l’Eurodistricte de 
l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-11526/09

Resposta del Govern
Reg. 38465 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11521/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la integració del conveni de coopera-
ció en matèria educativa entre el Departa-
ment d’Ensenyament i l’Acadèmia de Mont-
peller en la dinàmica de l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània
Tram. 314-11527/09

Resposta del Govern
Reg. 38465 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11521/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions derivades del conve-
ni de cooperació en matèria educativa entre 
el Departament d’Ensenyament i l’Acadèmia 
de Montpeller que són beneficiàries del Pro-
grama Interreg IV A
Tram. 314-11528/09

Resposta del Govern
Reg. 38465 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11521/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions derivades del conve-
ni de cooperació en matèria educativa en-
tre el Departament d’Ensenyament i l’Acadè-
mia de Montpeller que són beneficiàries de 
programes de la Unió Europea diferents del 
Programa Interreg IV A
Tram. 314-11529/09

Resposta del Govern
Reg. 38465 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11521/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les institucions, els municipis i altres 
ens territorials de la Catalunya del Nord que 
reben suport en matèria educativa i lingüís-
tica de la Generalitat
Tram. 314-11530/09

Resposta del Govern
Reg. 35396 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11530/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
institucions, els municipis i altres ens territorials de la 
Catalunya del Nord que reben suport en matèria educati-
va i lingüística de la Generalitat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta conjunta a 
les preguntes escrites, amb Número de Tramitació: 314-
11530/09 a 314-11533/09, ambdues incloses, amb la in-
formació facilitada per la Casa a Perpinyà.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

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

Annex

Les escoles de la Catalunya Nord que havien rebut suport 
del Govern l’anterior Legislatura,  el segueixen rebent. 
En concret, són els centres de primària de l’associació 
de la Bressola, així com els centres d’ensenyament se-
cundari Pompeu Fabra, del Soler, també de la Bressola, i 
Comte Guifré, de Perpinyà.

D’altra banda, el Govern dóna suport a l’Associació per 
l’Ensenyament del Català, entitat que, a través de conve-

nis amb municipis de la Catalunya Nord, impulsa l’ense-
nyament de català a escoles de primària.

També s’han destinat ajuts, consistents en hores de su-
port de català a centres d’ensenyament secundari, mit-
jançant l’Associació per l’Ensenyament del Català.

Igualment, a través del Conveni de col·laboració signat 
l’abril de 1999 entre el Departament d’Ensenyament i 
l’Acadèmia de Montpeller i de la posterior addenda al 
Conveni, signada el 3 d’octubre de 2008, es col·labora 
amb els centres educatius de la Catalunya Nord. 

Finalment, cal destacar que els centres educatius i les en-
titats de la Catalunya Nord no han deixat de rebre suport 
en matèria educativa i lingüística en aquesta legislatura.

Perpinyà, 7 de desembre de 2011

Joan Gaubí
Director

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les institucions, els municipis i altres 
ens territorials de la Catalunya del Nord que 
han deixat de rebre suport en matèria edu-
cativa i lingüística de la Generalitat
Tram. 314-11531/09

Resposta del Govern
Reg. 35396 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11530/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres educatius de la Catalunya 
del Nord que reben suport en matèria edu-
cativa i lingüística de la Generalitat
Tram. 314-11532/09

Resposta del Govern
Reg. 35396 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11530/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres educatius de la Catalunya 
del Nord que han deixat de rebre suport en 
matèria educativa i lingüística de la Gene-
ralitat
Tram. 314-11533/09

Resposta del Govern
Reg. 35396 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11530/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions perquè la Generalitat 
Valenciana s’integri en l’Agrupació Europea 
de Cooperació Territorial Euroregió Pirineus 
Mediterrània
Tram. 314-11534/09

Resposta del Govern
Reg. 35397 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11534/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions perquè la Generalitat Valenciana s’integri en 
l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial Eurore-
gió Pirineus Mediterrània

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta conjunta a 
les preguntes escrites, amb Número de Tramitació: 314-
11534/09 a 314-11537/09, ambdues incloses, amb la in-
formació facilitada per la Secretaria d’Afers Exteriors 
del Departament de la Presidència.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

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

Annex

Al llarg d’aquesta legislatura el govern de la Generalitat 
de Catalunya està treballant i treballarà per a intensificar 
les relacions amb la Generalitat Valenciana en àmbits 
d’interès comú. 

Entre les prioritats de la presidència catalana a l’Eurore-
gió, en destaca la promoció d’una major cohesió social, 
l’impuls del desenvolupament econòmic a tot el territori 
així com també l’enfortiment de les relacions amb les 
altres regions i euroregions veïnes.  

Els actuals estatuts de l’Agrupació Europea Territorial 
Pirineus Mediterrània no preveuen la incorporació de 
la Generalitat Valenciana però tant des del govern de la 
Generalitat de Catalunya com per part de la pròpia Euro-
regió, es treballa per tal d’impulsar accions que permetin 
la participació d’entitats i administracions del País Va-
lencià als projectes que s’impulsin des de  l’Agrupació 
Europea de Cooperació Territorial Euroregió Pirineus 
Mediterrània.

Barcelona, 7 de desembre de 2011

Senén Florensa i Palau
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de l’Agrupació Europea 
de Cooperació Territorial Euroregió Pirineus 
Mediterrània perquè la Generalitat Valencia-
na s’hi integri
Tram. 314-11535/09

Resposta del Govern
Reg. 35397 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11534/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la integració de la Generalitat Valen-
ciana en l’estructura de l’Agrupació Europea 
Territorial Euroregió Pirineus Mediterrània 
com a objectiu de la presidència de l’Euro-
regió
Tram. 314-11536/09

Resposta del Govern
Reg. 35397 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11534/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’establiment de relacions amb les ad-
ministracions del País Valencià que vulguin 
cooperar amb l’Agrupació Europea Territo-
rial Euroregió Pirineus Mediterrània com a 
objectiu de la presidència de l’Euroregió
Tram. 314-11537/09

Resposta del Govern
Reg. 35397 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11534/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 35398 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11558/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la 
reunió del Govern del 2 d’agost de 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Laia Bonet Rull

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta conjunta 
a les preguntes escrites, amb Número de Tramitació: 
314-11558/09 a 314-11562/09, ambdues incloses i 314-
11643/09 i 314-11644/09, amb la informació facilitada 
per l’Assessoria Jurídica del Departament de la Presi-
dència.

Barcelona, 13 de desembre de 2011

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

Annex

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

Mercè Curull i Martínez
Advocada en Cap
Departament de la Presidència

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

Resposta del Govern
Reg. 35398 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11558/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 6 
de setembre de 2011
Tram. 314-11560/09

Resposta del Govern
Reg. 35398 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11558/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 13 
de setembre de 2011
Tram. 314-11561/09

Resposta del Govern
Reg. 35398 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11558/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 35398 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11558/09.



28 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 215

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la connexió amb transport públic en-
tre l’estació de ferrocarril de Vimbodí (Con-
ca de Barberà) i el monestir de Santa Maria 
de Poblet
Tram. 314-11578/09

Resposta del Govern
Reg. 37667 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11578/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
connexió amb transport públic entre l’estació de ferro-
carril de Vimbodí (Conca de Barberà) i el monestir de 
Santa Maria de Poblet

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-11578/09, 
314-11579/09 314-11580/09, 314-11582/09, 314-11583/09 
i 314-11584/09, amb les següents consideracions:

Actualment entre el municipi de l’Espluga del Francolí 
i el Monestir de Poblet, al terme municipal de Vimbo-
dí, existeix el servei prestat per l’empresa Vibasa, dins 
el servei Lleida-Tarragona. En concret, s’ofereixen tres 
connexions d’anada i tornada de dilluns a divendres, així 
com dos expedicions els dissabtes i festius.

D’altra banda, l’empresa Hispano Igualadina, pertanyent 
al mateix grup que Vibasa, també connecta amb un 
servei d’anada i tornada de dilluns a divendres aquests 
punts.

Pel que fa a la connexió bus-tren en aquest municipi, cal 
assenyalar que, actualment, la parada de bus (equipada 
amb una marquesina de Transports Públics de Catalu-
nya) i l’estació de ferrocarril es troben separades per una 
curta distància a través del passeig Mestre Garcia, cir-
cumstància que permet una fàcil connectivitat.

Els documents de planejament sectorial vigents no pre-
veuen ni consideren prioritari per a l’interès públic la 
realització específica d’actuacions per millorar les con-
nexions a equipaments religiosos.

Per últim, comentar que respecte a les connexions actu-
als al Monestir de Santes Creus, dues empreses de trans-
port de viatgers per carretera, en el marc de concessions 
públiques de serveis de transport de viatgers, hi oferei-
xen serveis. Així, principalment, tindríem l’Empresa 
Plana, SL, que mitjançant la concessió V-GC-14 ofe-
reix cinc connexions d’anada i sis de tornada amb Valls 
de dilluns a divendres feiners i, d’altra banda, Hispano 
Igualadina, que ofereix un servei únicament els diumen-
ges del mes d’agost.

Barcelona, 15 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles

Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 37667 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11578/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 37667 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11578/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 37667 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11578/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la connexió amb transport públic en-
tre el monestir de Santa Maria de Poblet i el 
de Santes Creus
Tram. 314-11583/09

Resposta del Govern
Reg. 37667 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11578/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 37667 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11578/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 35528 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11585/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sinistralitat viària al terme municipal de Garcia (Ribera 
d’Ebre)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-11585/09, 314-11586/09 i 314-
11587/09.

El nivell de sinistralitat del tram del terme municipal de 
Garcia (Ribera d’Ebre), d’acord amb l’estudi EuroRap 
2010 (en el qual participa la Generalitat de Catalunya), 
està considerat com un tram de risc mitjà. Cal dir que en 
seguretat viària només és pot considerar òptima l’acci-
dentalitat zero.

Tot i que aquesta via compta amb l’adequada senyalit-
zació i conservació, el Servei Català de Trànsit i la Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) 
mantindran les actuals mesures vigents amb l’acció de 
prevenció i el control del trànsit a la C-12, que efectua 
la Divisió de Trànsit de la PG-ME, en concret en el tram 
que travessa el terme municipal de Garcia.

A més, es continuarà fent el seguiment de l’accidentalitat 
tant des de la metodologia EuroRap com de TCA (trams 
de concentració d’accidents).

Barcelona, 14 de desembre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 35528 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11585/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 35528 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11585/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions que l’Associació Nuclear 
Ascó Vandellòs ha subvencionat a Garcia 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11590/09

Resposta del Govern
Reg. 38441 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11590/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions que l’Associació Nuclear Ascó Vandellòs ha 
subvencionat a Garcia (Ribera d’Ebre)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

El suport financer d’ANAV a accions desenvolupades 
al terme municipal de Garcia (Ribera d’Ebre) és aliè a 
l’àmbit competencial del Departament d’Empresa i Ocu-
pació cosa que justifica que no tinguem informació en 
aquest àmbit.

Barcelona, 12 de desembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 38442 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11593/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de foment dels allotjaments de turisme rural a 
la Ribera d’Ebre

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
a les preguntes amb NT. 314-11593/09 i 314-11594/09:

Més enllà de la creació i foment del producte turístic a 
les comarques amb baixa densitat, encara avui dia, d’ac-
tivitat turística, no es preveuen accions específiques en 
relació a ajuts i subvencions per la creació d’establiments 
turístics i això inclou els establiments de Turisme Rural.

Cal advertir que els darrers anys el Turisme Rural a 
Catalunya ha experimentat un creixement exponencial. 
Aquest creixement també s’ha reflectit en la comarca de 
la Ribera d’Ebre, on en 10 anys han passat de 3 esta-
bliments l’any 2000 als 15 establiments actuals, de 12 
habitacions disponibles a 61 i de 21 places a 115.

Aquesta realitat no impedeix continuar ajudant al sector 
amb programes com Turisme Futur mitjançant el qual 
s’ha posat a disposició del sector, crèdits tous per la mi-
llora dels seus establiments.

Barcelona, 12 de desembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 38442 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11593/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 38443 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11595/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a diversificar els sectors productius de la 
Ribera d’Ebre

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
a les preguntes amb NT. 314-11595/09 i 314-11596/09:

El Govern de Catalunya considera que la Ribera d’Ebre 
és una comarca objecte de priorització amb la que es 
treballa de manera molt activa amb l’objectiu d’atreure 
potencials inversions.
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Cal remarcar, que el reforçament i la diversificació del 
sector productiu a aquesta comarca i a d’altres amb ca-
racterístiques similars, s’ha de fer a base d’actuacions 
concretes i sempre en estreta col·laboració amb el territo-
ri. L’experiència demostra que el simple fet de dissenyar 
actuacions de foment que prioritzin determinats territo-
ris de forma genèrica no garanteix que l’impacte sigui 
positiu. A títol d’exemple, l’any 2010 les línies d’incen-
tius de la Direcció general d’Indústria van prioritzar els 
projectes duts a terme a les comarques amb més necessi-
tat de regeneració econòmica, entre les quals hi havia la 
Ribera d’Ebre. En el marc de la línia de subvencions a la 
inversió industrial, la que va tenir més demanda, es van 
presentar gairebé 900 sol·licituds, de les quals un 30% 
corresponien a les comarques que es van prioritzar, però 
tan sols tres van ser d’empreses de la Ribera d’Ebre. Per 
això, abans de pensar en diversificar sectorialment l’es-
tructura productiva de la ribera d’Ebre, cal reforçar-la, 
fomentant l’emprenedoria, sense deixar de potenciar al-
tres activitats econòmiques que, tot i que no siguin es-
trictament de transformació, també generin ocupació i 
valor per al territori.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat a través de 
la Direcció General d’Indústria atrau projectes d’inver-
sió sempre tenint en consideració el factor de reequilibri 
territorial de tal manera que, sempre que sigui possible i 
s’adapti a les necessitats del projecte d’inversió en qües-
tió, es prioritzarà la ubicació del mateix en zones amb un 
menor nivell de desenvolupament econòmic o bé que ha-
gin estat afectades per algun procés de deslocalització/
tancament d’empreses, com és el cas de la comarca de la 
Ribera d’Ebre.

A més, cal destacar que, per tal de donar suport a la reac-
tivació econòmica de la Ribera d’Ebre, des de la Direc-
ció General d’Indústria es coordina i es fa seguiment del 
fons 2010 per les Terres de l’Ebre dotat amb 10 milions 
d’euros, i que s’emmarca dins el Programa d’Ajuts per a 
Actuacions de Reindustrialització del MITYC. Gràcies 
a aquests fons, s’han pogut dur a terme tota una sèrie 
d’inversions a la comarca de la Ribera d’Ebre com per 
exemple un projecte a Flix per a la millora del Centre 
Tecnològic de Flix i el viver d’empreses o un projecte a 
l’abocador de Tivissa per a la construcció d’una planta de 
triatge liderat pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

Així mateix, cal assenyalar el projecte d’inversió de 
l’empresa alemanya Seeger Engineering, projecte que ha 
comptat amb la intermediació i el treball continuat entre 
la Direcció General d’Indústria, els municipis i l’Ajunta-
ment de Flix.

L’empresa alemanya Seeger, especialitzada en bioengi-
nyeria, ha anunciat que invertirà 118,3 milions d’euros 
a Catalunya els propers 3 anys. La companyia destinarà 
aquests recursos a la construcció de 3 plantes de cogene-
ració amb biomassa i producció de pèl·lets. Part d’aques-
tes inversions es duran a terme a la comarca de la Ribera 
d’Ebre concretament a Flix, on Seeger construirà una 
planta de producció d’energia a partir de la biomassa fo-
restal i planta de fabricació de pèl·lets. Aquesta inversió 
és fruit d’una joint venture entre Ercros i Seeger.

Finalment, afegir també que, la Direcció General d’In-
dústria té molt present el Polígon Industrial El Molló de 

Móra la Nova com a ubicació estratègica per a futures 
empreses que es vulguin instal·lar en aquesta zona.

Barcelona, 12 de desembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’actuacions per a diver-
sificar els sectors productius de la Ribera 
d’Ebre
Tram. 314-11596/09

Resposta del Govern
Reg. 38443 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11595/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 38444 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11597/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la compatibilitat de l’oferta d’agroturisme a la Ribera 
d’Ebre amb la pervivència de les centrals nuclears Ascó 
I i Ascó II

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
a les preguntes amb NT. 314-11597/09 i 314-11598/09:

Es considera compatible el desenvolupament d’una ofer-
ta d’agroturisme a la Ribera d’Ebre, ja que l’evolució és 
favorable.

A la comarca s’ha desplegat en els últims anys una ofer-
ta d’establiments turístics, 13 hotels i 15 establiments de 
turisme rural, que representen 249 habitacions d’hotel i 
115 de turisme rural.
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L’any 2006 la comarca comptava amb 234 places hote-
lers i 40 de turisme rural.

Barcelona, 12 de desembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat de l’oferta d’agrotu-
risme a la Ribera d’Ebre amb la instal·lació 
d’un magatzem temporal centralitzat de re-
sidus nuclears a Ascó
Tram. 314-11598/09

Resposta del Govern
Reg. 38444 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11597/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 37668 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11603/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a millorar l’oferta de serveis de transport 
públic per carretera a la Ribera d’Ebre

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-11603/09, 
314-11604/09, 314-11605/09, 314-11606/09, 314-
11607/09, 314-11608/09, 314-11609/09 i 314-11610/09, 
amb les següents consideracions:

La Ribera d’Ebre i Móra la Nova disposen d’un nombre 
important de serveis de transport per a atendre la mobi-
litat existent.

Sens perjudici d’això, s’han analitzat algunes actuacions 
de millora a valorar en el moment que existeixi disponi-
bilitat pressupostària:

– Fer un estudi per a la millora de la línia convencio-
nal de mitja distància ferroviària Reus - Móra la Nova 
- Riba-roja d’Ebre.

– La millora de les connexions per carretera entre Móra 
d’Ebre i Falset, Tivissa i Móra d’Ebre, i entre Miravet-
Benissanet-Móra d’Ebre.

Pel que fa al transport ferroviari de passatgers, actual-
ment circulen per Móra 7 trens de viatgers per sentit i 
dia. D’aquests, 3 tenen origen a Saragossa, 1 a Casp, 1 a 
Riba-roja d’Ebre, 1 a Flix i 1 a Móra la Nova.

Els aforaments realitzats l’any 2011 per la Direcció de 
Rodalies de Catalunya mostren que el nombre de viat-
gers pujats i baixats en un dia feiner tipus a l’estació de 
Móra la Nova no arriba als 300. Segons la mateixa font 
actualitzada de dades, l’ocupació dels serveis de la línia 
R15 a l’alçada de Móra la Nova mai és superior al 25% 
de les places assegudes disponibles.

Les actuacions prioritàries en l’estació de Móra la Nova 
per millorar la seva qualitat són:

– Edifici de l’estació: reforma i rehabilitació

– Andanes: allargament a 200 m, eixamplament fins a 3 
m, recrescut a 68 cm i implantació de marquesines

– Equipament: dotació de validadores/barreres tarifàries 
i pantalles d’informació

– Interfície amb la trama urbana: habilitació de zones 
per encotxar/desecontxar i aparcament de bicicletes.

Aquestes actuacions ha estat incloses en la proposta de 
Pla d’infraestructures per als serveis regionals de Ro-
dalies de Catalunya que el Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha fet arribar recentment al Ministeri de 
Foment.

Barcelona, 15 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 37668 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11603/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions en matèria de trans-
ports públics per carretera al terme munici-
pal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11605/09

Resposta del Govern
Reg. 37668 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11603/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 37668 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11603/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions en matèria de trans-
port ferroviari de passatgers al terme muni-
cipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11607/09

Resposta del Govern
Reg. 37668 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11603/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions en matèria de trans-
port ferroviari de passatgers al terme muni-
cipal de Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-11608/09

Resposta del Govern
Reg. 37668 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11603/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 37668 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11603/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 37668 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11603/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 37669 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11614/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds per a la instal·lació d’embarcadors públics a la 
Ribera d’Ebre presentades el 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-11614/09, 
314-11615/09, 314-11616/09 i 314-11617/09, amb les se-
güents consideracions:

Fascicle segon
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L’Agència Catalana de l’Aigua no té constància de cap 
sol·licitud per a la instal·lació d’embarcadors públics a la 
Ribera d’Ebre presentades el 2011 ni té, tampoc, cap ex-
pedient pendent de resoldre.

Barcelona, 15 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les sol·licituds per a la instal·lació 
d’embarcadors públics pendents de resolu-
ció a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11615/09

Resposta del Govern
Reg. 37669 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11614/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds per a la instal-
lació d’embarcadors públics a la Ribera 
d’Ebre resoltes favorablement de l’1 de ge-
ner de 2011 ençà
Tram. 314-11616/09

Resposta del Govern
Reg. 37669 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11614/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 37669 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11614/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 27 
de setembre de 2011
Tram. 314-11643/09

Resposta del Govern
Reg. 35398 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11558/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 4 
d’octubre de 2011
Tram. 314-11644/09

Resposta del Govern
Reg. 35398 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11558/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la decisió del Ministeri de Foment 
d’ajornar la resolució del concurs per a  
la concessió de l’aeroport de Barcelona -  
el Prat
Tram. 314-12189/09

Resposta del Govern
Reg. 37852 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12189/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
decisió del Ministeri de Foment d’ajornar la resolució del 
concurs per a la concessió de l’aeroport de Barcelona - el 
Prat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

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

El Govern de l’Estat, a través d’Aena Aeropuertos SA, 
ha allargat fins el 31 de gener de 2012 el termini per a la 
presentació d’ofertes per a la concessió dels aeroports de 
Barcelona i Madrid.
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El Govern vetlla per tal que el canvi de model de gestió 
aeroportuària afavoreixi una gestió individualitzada de 
Barcelona - El Prat.

Barcelona, 15 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les negociacions amb el Govern de 
l’Estat per a constituir una entitat de control 
i seguiment de la futura concessió de l’aero-
port de Barcelona - el Prat
Tram. 314-12190/09

Resposta del Govern
Reg. 37670 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12190/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
negociacions amb el Govern de l’Estat per a constituir 
una entitat de control i seguiment de la futura concessió 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

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

El Govern de l’Estat va aprovar la creació dels Consells 
Rectors dels aeroports de Madrid - Barajas i Barcelona 
- El Prat en el Consell de Ministres del dia 11 de novem-
bre de 2011.

El Consell Rector de l’aeroport de Barcelona - El Prat 
serà el responsable del contracte de concessió dels ser-
veis aeroportuaris de la infraestructura i vetllarà pel bon 
desenvolupament del mateix.

El Consell Rector estarà integrat per 9 membres, dels 
quals 5 ho seran en representació de les institucions ca-
talanes, tant del Govern de la Generalitat, com de les 
Administracions locals o els agents econòmics. Aquest 
esdevé un pas històric en les legítimes aspiracions cata-
lanes de participar en la presa de decisions vinculades al 
futur de l’aeroport.

Barcelona, 15 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les causes de l’avaria a les instal-
lacions de Renfe a Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental) el 13 d’octubre de 2011
Tram. 314-12191/09

Resposta del Govern
Reg. 37671 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12191/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes de l’avaria a les instal·lacions de Renfe a Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental) el 13 d’octubre de 
2011

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-
12191/09, 314-12192/09, 314-12193/09, 314-12194/09, 
314-12195/09, 314-12196/09, 314-12197/09, 314-
12198/09, 314-12199/09, 314-12200/09, 314-12201/09, 
314-12202/09 i 314-12203/09, amb les següents conside-
racions:

La causa de l’avaria esdevinguda a les instal·lacions de 
l’estació de Cerdanyola del Vallès el proppassat 13 d’oc-
tubre va ser la crema d’un rectificador en la cabina de se-
nyals de l’enclavament. El fet que els canvis quedessin en 
posició invertida quan va caure l’enclavament, tallant la 
circulació a les vies generals, va ocasionar una afectació 
molt important al trànsit ferroviari.

La substitució de l’enclavament de Cerdanyola del Va-
llès per un de nova generació és una actuació que Adif 
està duent a terme actualment en el marc del Pla d’infra-
estructures ferroviàries de rodalies de Barcelona 2008-
2015.

El nombre total d’usuaris afectats va ser de 22.567 viat-
gers al servei de rodalia (línies R4 i R7) i de 150 viatgers 
als serveis regionals (línia R12).

L’avaria de l’enclavament de l’estació de Cerdanyola del 
Vallès va produir una disminució en la capacitat operati-
va de l’estació i va obligar a establir un pla alternatiu de 
transport basat en les següents premisses:

– Supressió selectiva de trens de les línies R4 i R7, que 
donen servei a l’estació, procurant mantenir els trens 
de recorreguts més llargs de la R4, per atendre el major 
nombre possible de viatgers.

– Transbordament per carretera entre les estacions de 
Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola-Universitat (R7). Per 
a aquest servei alternatiu, es va organitzar un operatiu de 
9 autobusos.

La Direcció de Rodalies de Catalunya de Renfe Opera-
dora, com a operador de la Generalitat de Catalunya, és 
a qui va correspondre informar sobre la incidència de 
servei esdevinguda a l’estació de Cerdanyola del Vallès 
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el proppassat dia 13 d’octubre. Aquesta delegació de les 
tasques informatives en l’operador, que també s’aplica a 
la resta de les xarxes ferroviàries metropolitanes, està 
guiada pels principis d’immediatesa, eficàcia i economia 
de mitjans.

El coordinador tècnic de Rodalies de Catalunya va estar 
en contacte estret amb la Direcció de Rodalies de Cata-
lunya de Renfe Operadora i amb la Direcció d’Operaci-
ons Norest d’Adif tot vetllant per la resolució d’aquesta 
incidència.

La Generalitat de Catalunya és l’administració titular 
dels serveis de rodalia i regionals que discorren per la 
xarxa ferroviària d’ample ibèric de Catalunya i això fa 
que tingui responsabilitats importants davant els ciuta-
dans quant a la correcta prestació d’aquests serveis, tot 
i no ser la titular dels mitjans materials (vies, catenària, 
estacions) amb què es produeix l’oferta ferroviària i no 
disposar avui per avui d’instruments per sancionar l’em-
presa operadora ni tampoc l’empresa administradora de 
la infraestructura ferroviària.

Pel que fa als protocols seguits en aquesta avaria, reme-
tem al Diputat a d’altres respostes parlamentàries do-
nades referents a incidències ocorregudes al Servei de 
Rodalia.

Barcelona, 15 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com s’ha assabentat de 
l’avaria a les instal·lacions de Renfe a Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental) el 13 
d’octubre de 2011
Tram. 314-12192/09

Resposta del Govern
Reg. 37671 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12191/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme amb re-
lació a l’avaria a les instal·lacions de Renfe a 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 
13 d’octubre de 2011
Tram. 314-12193/09

Resposta del Govern
Reg. 37671 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12191/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la demanda de responsabilitats per 
l’avaria a les instal·lacions de Renfe a Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental) el 13 
d’octubre de 2011
Tram. 314-12194/09

Resposta del Govern
Reg. 37671 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12191/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris afectats per l’ava-
ria a les instal·lacions de Renfe a Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental) el 13 d’octubre 
de 2011
Tram. 314-12195/09

Resposta del Govern
Reg. 37671 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12191/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei alternatiu de transport per 
als usuaris afectats per l’avaria a les instal-
lacions de Renfe a Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental) el 13 d’octubre de 2011
Tram. 314-12196/09

Resposta del Govern
Reg. 37671 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12191/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació als usuaris de les línies 
afectades per l’avaria a les instal·lacions de 
Renfe a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental) el 13 d’octubre de 2011
Tram. 314-12197/09

Resposta del Govern
Reg. 37671 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12191/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol seguit per Renfe en cas 
d’avaria a les instal·lacions de les estacions
Tram. 314-12198/09

Resposta del Govern
Reg. 37671 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12191/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’informació als usua-
ris que segueix Renfe en cas d’avaria a les 
instal·lacions de les estacions
Tram. 314-12199/09

Resposta del Govern
Reg. 37671 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12191/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’informació del Govern en 
cas d’avaria en instal·lacions de Renfe que 
provoquen retards
Tram. 314-12200/09

Resposta del Govern
Reg. 37671 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12191/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la persona del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat que va donar explica-
cions sobre l’avaria a les instal·lacions de 
Renfe a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental) el 13 d’octubre de 2011
Tram. 314-12201/09

Resposta del Govern
Reg. 37671 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12191/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva responsabilitat en cas d’avaria 
a les instal·lacions de les estacions de Renfe
Tram. 314-12202/09

Resposta del Govern
Reg. 37671 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12191/09.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les actuacions dutes a terme per 
a resoldre la situació creada per l’avaria a 
les instal·lacions de Renfe a Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental) el 13 d’octubre de 
2011
Tram. 314-12203/09

Resposta del Govern
Reg. 37671 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12191/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a evitar les inci-
dències a les instal·lacions de Renfe
Tram. 314-12204/09

Resposta del Govern
Reg. 37672 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12204/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a evitar les incidències a les instal·lacions 
de Renfe

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

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

La Generalitat utilitza totes les vies al seu per aconse-
guir una millora continuada de les prestacions de la in-
fraestructura ferroviària estatal que utilitzen els serveis 
de Rodalies de Catalunya.

En el terreny polític, com és ben conegut, aquest De-
partament exerceix una pressió molt important sobre la 
Secretaria d’Estat de Planificació i Infraestructures del 

Ministeri de Foment per tal que s’accelerin els terminis 
d’execució del Pla d’infraestructures ferroviàries de ro-
dalies de Barcelona 2008-2015, i de manera especial, els 
corresponents a les actuacions del Programa de moder-
nització de la infraestructura (recordem en aquest sentit 
que la substitució de l’enclavament de Cerdanyola del 
Vallès que va fallar el dia 13 d’octubre en forma part, 
d’aquest programa).

En el terreny tècnic, es fa un estudi crític de les inci-
dències de servei en l’àmbit de les reunions mensuals de 
la Comissió de seguiment de l’Acord per a la utilització 
de la capacitat de la infraestructura ferroviària de roda-
lies de Barcelona, òrgan integrat per la Generalitat, el 
Ministeri de Foment i Adif. Així mateix, la Coordinació 
tècnica de Rodalies de Catalunya elabora anàlisis tri-
mestrals retrospectius on es dilucida si les actuacions del 
Pla 2008-2015 permetran solucionar les causes de fons 
de les incidències esdevingudes i evitar per tant la seva 
repetició, o bé si pel contrari són necessàries altres acci-
ons no previstes al Pla.

Barcelona, 15 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N30
Tram. 314-12205/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12205/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del servei d’autobusos de la línia N30

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-12205/09, 
314-12206/09, 314-12207/09, 314-12208/09, 314-
12209/09, 314-12210/09, 314-12211/09, 314-12212/09, 
314-12213/09, 314-12214/09, 314-12215/09, 314-
12216/09, 314-12217/09, 314-12218/09, 314-12219/09, 
314-12220/09, 314-12221/09, 314-12222/09 i 314-
12223/09, amb les següents consideracions:

L’any 2001 es va posar en funcionament la xarxa de 
serveis d’autobús nocturn de la Regió Metropolitana de 
Barcelona, de titularitat de la DGTM, sent una alternati-
va de transport en els horaris on no funcionava el servei 
ferroviari.
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Actualment, el manteniment d’aquesta xarxa suposa una 
despesa anual de 5,1 MEUR amb una demanda total de 
623.000 viatges.

L’increment de demanda des de l’any 2007, on es van su-
perar els 600.000 viatges, ha estat molt poc significativa 
i podria considerar-se la xarxa com a madura i poc sus-
ceptible de créixer gaire més. Per altra banda, els costos 
han anat augmentant progressivament.

Davant d’aquesta situació la DGTM ha realitzat un estu-
di conjuntament amb l’ATM de l’Àrea de Barcelona per 
tal d’adaptar l’oferta a la demanda actual dels serveis que 
presenta un comportament clarament diferenciat les nits 
dels dies laborables i dels festius.

Els resultats de l’estudi posen de manifest la necessitat 
de reorganitzar la xarxa de serveis nocturns de forma 
que l’oferta s’adeqüi a la demanda real i s’evitin circula-
cions de vehicles improductives.

Així es preveu que en dies feiners es redueix en un 
29,8%, els festius en un 7% i els festius d’estiu també en 
un 2,5%.

Aquesta reestructuració que actualment es troba en 
tramitació podria arribar a suposar un estalvi anual de  
1,1 MEUR.

En la tramitació d’aquestes modificacions s’ha donat au-
diència als ajuntaments implicats amb qui, a més, s’ha 
dut a terme contactes personals per tal consensuar al 
màxim l’oferta definitiva de cada servei.

Actualment s’estan valorant les observacions formulades 
durant la tramitació de forma que es preveu que la nova 
estructura del servei nocturn es pugui posar en servei al 
primer trimestre de 2012.

Les previsions són les següents:

– Es preveu una millora dels serveis els festius entre Bar-
celona i Vilanova i la Geltrú i també es preveu oferir ser-
vei diari a l’estiu entre Vilanova i Cubelles i la reducció 
dels serveis els dies feiners d’hivern on la demanda real 
es molt més feble. Els serveis es prestaran sota una única 
nomenclatura N30.

– N40, es tracta de la línia amb menor ocupació de forma 
que es preveu la seva supressió com a línia independent 
tenint en compte que les dues poblacions principals que 
atenia, Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès 
restaran ateses respectivament per la N51 i la N30.

– N50, incorpora un canvi de recorregut per accedir a 
Barcelona per la Gran Via fins a Sant Boi de Llobregat 
de forma que complementa la cobertura del Baix Llo-
bregat amb la N51.Així mateix s’ajusta la demanda els 
dies feiners.

– N51, incorpora un canvi de recorregut de forma que es 
perllonga fins a Sant Sadurní d’Anoia i complementa la 
cobertura del Baix Llobregat amb la N50. Així mateix 
s’ajusta la demanda els dies feiners.

La proposta reordena totes les línies que cobreixen les 
comunicacions amb el Vallès Occidental:

– S’estableix una línia circular que serveix la majoria de 
poblacions Cerdanyola, Barberà Sabadell, Terrassa,Rubí 
i Sant Cugat i es preveuen unes comunicacions comple-

mentàries amb Matadepera i Vacarisses on la demanda 
és més feble.

– N65, modifica els seus horaris per coordinar-se amb 
la nova línia circular, mentre que també es produeix un 
ajust horari a la N62 per donar una freqüència de pas 
més regular entre Barcelona i Cerdanyola.

Així mateix s’ajusta la demanda els dies feiners en el 
conjunt de serveis.

En el cas de les línies que atenen el Vallès Oriental, no-
més s’incorpora alguna petita modificació de recorregut 
com a la N72 que fa la tornada per Les Franqueses del 
Vallès o la N71 que no circula per Mas Rampinyo. Així 
mateix s’ajusta la demanda els dies feiners en la N70, 
N72 i N 73.

En les línies del Maresme la N80 no pateix cap variació, 
la N81 adapta la seva oferta en dies feiners on hi ha una 
menor demanda i la N82 efectua un perllongament a Pi-
neda de Mar.

Barcelona, 15 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N31
Tram. 314-12206/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N32
Tram. 314-12207/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N40
Tram. 314-12208/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N50
Tram. 314-12209/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N51
Tram. 314-12210/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N60
Tram. 314-12211/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N61
Tram. 314-12212/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N62
Tram. 314-12213/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N63
Tram. 314-12214/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N64
Tram. 314-12215/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N65
Tram. 314-12216/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N70
Tram. 314-12217/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N71
Tram. 314-12218/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N72
Tram. 314-12219/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N73
Tram. 314-12220/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N80
Tram. 314-12221/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N81
Tram. 314-12222/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del servei d’autobusos 
de la línia N82
Tram. 314-12223/09

Resposta del Govern
Reg. 37673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12205/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris de racionalització de l’ofer-
ta pública de transport de viatgers per car-
retera
Tram. 314-12224/09

Resposta del Govern
Reg. 37674 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12224/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris de racionalització de l’oferta pública de transport 
de viatgers per carretera

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-
12224/09, 314-12225/09, 314-12226/09, 314-12227/09, 
314-12228/09 i 314-12229/09, amb les següents conside-
racions:

Remetem al diputat a la resposta donada per a la pregun-
ta oral sobre el capteniment del Govern en relació amb 
el transport públic de Catalunya substanciada al Ple del 
passat 2 de novembre.

No obstant, cal tenir present que el Pla de Transport 
de Viatgers de Catalunya 2008-2012 preveu de forma 
expressa que un cop transcorreguts dos anys des de la 
implantació d’una determinada actuació s’ha de valorar 
quin ha estat el seu funcionament real, ja que en aquest 
termini es considera que ja es troba consolidada la de-
manda real i per tant es pot analitzar la necessitat de la 
seva continuïtat en funció dels mitjans emprats i la ocu-
pació dels serveis.

En tot cas aquest procés de racionalització es duu a ter-
me amb estricte compliment dels procediments esta-
blerts a la normativa vigent per a la modificació de les 
condicions de prestació dels serveis de transport públic 
que inclou la comunicació prèvia als ens locals afectats 
amb els quals en tot moment es cerquen posicions con-
certades per tal d’evitar el menor perjudici possible a les 
seves possibilitats de comunicació real.

La racionalització no només afecta als serveis de trans-
port nocturn sinó al conjunt de serveis on la demanda 
real es situa en el referit llindar de menys de 5 viatgers 
que fa insostenible la seva configuració actual.

Barcelona, 15 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies afectades pels criteris de ra-
cionalització de l’oferta pública de transport 
de viatgers per carretera
Tram. 314-12225/09

Resposta del Govern
Reg. 37674 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12224/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comunicació als ajuntaments dels 
criteris de racionalització de l’oferta pública 
de transport de viatgers per carretera
Tram. 314-12226/09

Resposta del Govern
Reg. 37674 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12224/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectament de l’horari nocturn deri-
vat dels criteris de racionalització de l’oferta 
pública de transport de viatgers per carre-
tera
Tram. 314-12227/09

Resposta del Govern
Reg. 37674 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12224/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de viatgers afectats pels 
criteris de racionalització de l’oferta pública 
de transport de viatgers per carretera
Tram. 314-12228/09

Resposta del Govern
Reg. 37674 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12224/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació als viatgers dels crite-
ris de racionalització de l’oferta pública de 
transport de viatgers per carretera
Tram. 314-12229/09

Resposta del Govern
Reg. 37674 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12224/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació administrativa de l’estudi 
informatiu «Nova estació dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya» i el calendari 
i la dotació econòmica del projecte a què fa 
referència
Tram. 314-12230/09

Resposta del Govern
Reg. 37675 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12230/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la situació administrativa de l’estudi informatiu «Nova 
estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya» 
i el calendari i la dotació econòmica del projecte a què 
fa referència

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló, Oriol Amorós i 
March

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

La Direcció General de Transports i Mobilitat ha rebut i 
avaluat les al·legacions rebudes i està pendent de resoldre 
el corresponent informe d’al·legacions per tal de procedir 
a l’aprovació definitiva de l’estudi.

En aquest sentit, el Departament de Territori i Mobili-
tat preveu aprovar definitivament l’estudi informatiu el 
proper mes de desembre. Tanmateix, el fet que encara 
no s’hagi finalitzat la tramitació de l’estudi informatiu ni 
s’hagi redactat el projecte constructiu, fan que no sigui 
possible definir les previsions financeres i pressupostàri-
es necessàries per al desenvolupament del projecte.

Barcelona, 15 de desembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre els complements salarials no inclosos 
en el conveni col·lectiu retribuïts per diver-
sos centres sanitaris
Tram. 314-12295/09 a 314-12305/09, 314-12307/09 a 
314-12322/09, 314-12324/09 a 314-12341/09,  
314-12343/09 a 314-12384/09, 314-12386/09 a  
314-12402/09, 314-12404/09 a 314-12477/09,  
314-12479/09, 314-12480/09, 314-12482/09 a  
314-12483/09, 314-12485/09 a 314-12537/09,  
314-12539/09 a 314-12542/09, 314-12544/09,  
314-12555/09 i 314-12557/09 a 314-12565/09

Resposta conjunta del Govern
Reg. 38300 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12295/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els complements salarials no inclosos en el conveni col-
lectiu retribuïts pel centre Espitau dera Val d’Aran del 
proveïdor Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats

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 314-12295/09 a 314-12305/09, 314-12307/09 
a 314-12322/09, 314-12324/09 a 314-12341/09, 314-
12343/09 a 314-12384/09, 314-12386/09 a 314-12402/09, 
314-12404/09 a 314-12477/09, 314-12479/09, 314-
12480/09, 314-12482/09 a 314-12483/09, 314-12485/09 
a 314-12537/09, 314-12539/09 a 314-12542/09, 314-
12544/09, 314-12555/09 i 314-12557/09 a 314-12565/09.

L’article 69.2 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General 
de Sanitat estableix que en els Serveis sanitaris públics 
es tendirà cap a l’autonomia i control democràtic de la 
seva gestió, implantant una direcció participativa per ob-
jectius. D’altra banda, l’article 66.3 de la mateixa Llei, 
especifica que: el sector privat vinculat mantindrà la ti-
tularitat dels centres i establiments dependents, així com 
la titularitat de les relacions laborals del personal que en 
ells prestin els seus serveis.

A més a més, l’article 68 de la Llei 7/2011, de 27 de juli-
ol, de mesures fiscal i financeres, preveu que les entitats 
del sector públic de la salut que gestionen serveis sani-
taris per compte de l’Administració de la Generalitat en 
règim de mercat intern regulat, el personal de les quals 
se subjecta a algun conveni col·lectiu del sector sanitari o 
propi, es regeix pel principi d’autonomia de gestió per a 
l’assoliment de les finalitats que els són pròpies. I aques-
ta plena autonomia inclou, en tot cas, la capacitat per a 
establir les pròpies polítiques de recursos humans.

En conseqüència, les entitats incloses a les preguntes 
parlamentàries compreses entre les referències 314-
12295/09 i 314-12565/09 (exclosos els centres depen-
dents de l’entitat proveïdora Institut Català de la Salut), 
gaudeixen de facultats plenes per a determinar les con-
dicions de treball, per establir la política retributiva i per 
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efectuar les negociacions que considerin oportunes so-
bre la matèria.

L’Administració Sanitària no estableix ni participa en 
l’establiment de complements salarials en aquestes en-
titats, ni dintre ni fora del conveni col·lectiu, i tampoc en 
la seva negociació, ja que les parts legitimades són les 
organitzacions empresarials i la representació dels treba-
lladors que en cada cas correspongui, parts que, en el seu 
cas, són les que disposen de la informació sol·licitada.

Pel que fa als centres dependents de l’Institut Català de 
la Salut (ICS), la majoria del seu personal és estatutari 
i, per tant, no estan sotmesos a cap conveni col·lectiu, 
i únicament poden percebre i perceben les retribucions 
i complements fixats en les taules retributives negocia-
des i pactades en l’Acord vigent de la mesa sectorial de 
sanitat sobre condicions de treball del personal estatuta-
ri. Aquestes mateixes taules fixen igualment les retribu-
cions del personal laboral de metges residents i d’altre 
personal laboral que ocupa llocs o va formar part de con-
vocatòries especials i, per tant, tampoc poden percebre 
altres retribucions que les establertes en aquestes taules i 
fixades en l’esmentat Acord.

El personal laboral al qual li és d’aplicació el conveni 
col·lectiu del personal laboral de la Generalitat de Cata-
lunya, únicament pot percebre les retribucions fixades en 
el seu conveni d’aplicació. Cap d’ells pot percebre altres 
retribucions ni complements no inclosos en el conveni 
d’aplicació.

És més, qualsevol complement retributiu que abona 
l’ICS al seu personal (ja sigui estatutari, funcionari o 
laboral) ha d’estar donat d’alta en el Sistema Integrat de 
Personal (programa informàtic de nòmina de la Gene-
ralitat de Catalunya), el qual requereix en tot cas l’exis-
tència de norma que habiliti el reconeixement d’aquest 
complement, sota control del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-12295/09 
respon conjuntament, també, les preguntes següents: 314-
12296/09, 314-12297/09, 314-12298/09, 314-12299/09, 
314-12300/09, 314-12301/09, 314-12302/09, 314-
12303/09, 314-12304/09, 314-12305/09, 314-12307/09, 
314-12308/09, 314-12309/09, 314-12310/09, 314-
12311/09, 314-12312/09, 314-12313/09, 314-12314/09, 
314-12315/09, 314-12316/09, 314-12317/09, 314-
12318/09, 314-12319/09, 314-12320/09, 314-12321/09, 
314-12322/09, 314-12324/09, 314-12325/09, 314-
12326/09, 314-12327/09, 314-12328/09, 314-12329/09, 
314-12330/09, 314-12331/09, 314-12332/09, 314-
12333/09, 314-12334/09, 314-12335/09, 314-12336/09, 
314-12337/09, 314-12338/09, 314-12339/09, 314-
12340/09, 314-12341/09, 314-12343/09, 314-12344/09, 
314-12345/09, 314-12346/09, 314-12347/09, 314-
12348/09, 314-12349/09, 314-12350/09, 314-12351/09, 
314-12352/09, 314-12353/09, 314-12354/09, 314-
12355/09, 314-12356/09, 314-12357/09, 314-12358/09, 
314-12359/09, 314-12360/09, 314-12361/09, 314-

12362/09, 314-12363/09, 314-12364/09, 314-12365/09, 
314-12366/09, 314-12367/09, 314-12368/09, 314-
12369/09, 314-12370/09, 314-12371/09, 314-12372/09, 
314-12373/09, 314-12374/09, 314-12375/09, 314-
12376/09, 314-12377/09, 314-12378/09, 314-12379/09, 
314-12380/09, 314-12381/09, 314-12382/09, 314-
12383/09, 314-12384/09, 314-12386/09, 314-12387/09, 
314-12388/09, 314-12389/09, 314-12390/09, 314-
12391/09, 314-12392/09, 314-12393/09, 314-12394/09, 
314-12395/09, 314-12396/09, 314-12397/09, 314-
12398/09, 314-12399/09, 314-12400/09, 314-12401/09, 
314-12402/09, 314-12404/09, 314-12405/09, 314-
12406/09, 314-12407/09, 314-12408/09, 314-12409/09, 
314-12410/09, 314-12411/09, 314-12412/09, 314-
12413/09, 314-12414/09, 314-12415/09, 314-12416/09, 
314-12417/09, 314-12418/09, 314-12419/09, 314-
12420/09, 314-12421/09, 314-12422/09, 314-12423/09, 
314-12424/09, 314-12425/09, 314-12426/09, 314-
12427/09, 314-12428/09, 314-12429/09, 314-12430/09, 
314-12431/09, 314-12432/09, 314-12433/09, 314-
12434/09, 314-12435/09, 314-12436/09, 314-12437/09, 
314-12438/09, 314-12439/09, 314-12440/09, 314-
12441/09, 314-12442/09, 314-12443/09, 314-12444/09, 
314-12445/09, 314-12446/09, 314-12447/09, 314-
12448/09, 314-12449/09, 314-12450/09, 314-12451/09, 
314-12452/09, 314-12453/09, 314-12454/09, 314-
12455/09, 314-12456/09, 314-12457/09, 314-12458/09, 
314-12459/09, 314-12460/09, 314-12461/09, 314-
12462/09, 314-12463/09, 314-12464/09, 314-12465/09, 
314-12466/09, 314-12467/09, 314-12468/09, 314-
12469/09, 314-12470/09, 314-12471/09, 314-12472/09, 
314-12473/09, 314-12474/09, 314-12475/09, 314-
12476/09, 314-12477/09, 314-12479/09, 314-12480/09, 
314-12482/09, 314-12483/09, 314-12485/09, 314-
12486/09, 314-12487/09, 314-12488/09, 314-12489/09, 
314-12490/09, 314-12491/09, 314-12492/09, 314-
12493/09, 314-12494/09, 314-12495/09, 314-12496/09, 
314-12497/09, 314-12498/09, 314-12499/09, 314-
12500/09, 314-12501/09, 314-12502/09, 314-12503/09, 
314-12504/09, 314-12505/09, 314-12506/09, 314-
12507/09, 314-12508/09, 314-12509/09, 314-12510/09, 
314-12511/09, 314-12512/09, 314-12513/09, 314-
12514/09, 314-12515/09, 314-12516/09, 314-12517/09, 
314-12518/09, 314-12519/09, 314-12520/09, 314-
12521/09, 314-12522/09, 314-12523/09, 314-12524/09, 
314-12525/09, 314-12526/09, 314-12527/09, 314-
12528/09, 314-12529/09, 314-12530/09, 314-12531/09, 
314-12532/09, 314-12533/09, 314-12534/09, 314-
12535/09, 314-12536/09, 314-12537/09, 314-12539/09, 
314-12540/09, 314-12541/09, 314-12542/09, 314-
12544/09, 314-12555/09, 314-12557/09, 314-12558/09, 
314-12559/09, 314-12560/09, 314-12561/09, 314-
12562/09, 314-12563/09, 314-12564/09, 314-12565/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a obtenir els re-
sultats d’una ecografia a Tarragona
Tram. 314-12586/09

Resposta del Govern
Reg. 35171 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12586/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a obtenir els resultats d’una ecografia 
a 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 314-12586/09 a 314-12589/09 es responen 
conjuntament.

D’acord amb les dades declarades pels centres perta-
nyents a la xarxa sanitària pública de Catalunya, publi-
cades en la pàgina web del Servei Català de la Salut (tall 
oficial del mes de juny de 2011) el temps d’espera (en 
dies) per a ecografies a la Regió Sanitària Camp de Tar-
ragona és inferior actualment a la mitjana de Catalunya 
(dades en annex).

Es desconeix la font de les dades proporcionades per la 
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 
(CAMFIC), citades a la formulació de la pregunta. En 
tot cas, cal aclarir que les proves diagnòstiques de segui-
ment (per exemple, les que es programen a temps vista 
per fer el seguiment d’una patologia ja diagnosticada, 
o les que formen part d’una revisió rutinària), ja siguin 
ecografies o qualsevol altra, no s’inclouen en el càlcul 
dels indicadors de temps d’espera.

És molt important també aclarir que, en cas de sospita de 
tumors, existeix un circuit de diagnòstic ràpid que per-
met l’accessibilitat a les proves diagnòstiques necessàri-
es en aquests casos utilitzant una via ad hoc.

El Departament de Salut i el Servei Català de la Salut 
han prioritzat, en el marc de les mesures adoptades per 
fer front a la complexa situació socioeconòmica actual, 
l’elaboració d’un nou model d’accés a les intervencions 
quirúrgiques programades, que tindrà suport norma-
tiu en un nou decret que substituirà el fins ara vigent 
354/2002, de 24 de desembre. Pel que fa a l’accés a les 
proves diagnòstiques, s’està treballant en la millora de 
la qualitat del Registre de seguiment i gestió de pacients 
en llista d’espera i en l’increment del nombre de centres 
declarants.

Barcelona, 12 de desembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració de les ecografies com 
a proves diagnòstiques fonamentals
Tram. 314-12587/09

Resposta del Govern
Reg. 35171 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12586/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció del temps d’espera per a 
obtenir els resultats d’una ecografia a Tar-
ragona
Tram. 314-12588/09

Resposta del Govern
Reg. 35171 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12586/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla de xoc per a la reducció del 
temps d’espera per a obtenir els resultats 
d’una ecografia a Tarragona
Tram. 314-12589/09

Resposta del Govern
Reg. 35171 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12586/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els rendiments econòmics anuals de 
la gestió del patrimoni immoble de la Funda-
ció Privada Sant Pau el període 2006-2010
Tram. 314-14354/09

Resposta del Govern
Reg. 38436 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14354/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
rendiments econòmics anuals de la gestió del patrimo-
ni immoble de la Fundació Privada Sant Pau el període 
2006-2010

Grup Parlamentari: SP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-14354/09, 314-14355/09, 314-14356/09 i 
314-14357/09 es responen conjuntament.

L’import dels rendiments econòmics anuals derivats de 
la gestió del patrimoni immoble de la Fundació Privada 
de l’entitat Sant Pau i de les transferències econòmiques 
anuals realitzades a la mateixa fundació durant el perío-
de 2006-2010, es troben recollides als comptes anuals i 
memòries de la fundació, que d’acord amb el legalment 
previst, s’han presentat anualment i consten dipositats al 
registre públic del Protectorat de Fundacions, de la Di-
recció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Gene-
ralitat de Catalunya.

El pressupost de la Fundació de Gestió Sanitària de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau no es va integrar 
al pressupost de la Generalitat de Catalunya fins l’any 
2010. En aquest sentit, les transferències econòmiques 
anuals realitzades per la Fundació Privada de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau a l’any 2010 es van imputar 
al capítol 4, concepte de transferències corrents, apar-
tat fundacions, per import de 2.962.824,72 euros (dona-
ció compensació lloguer) i al capítol 7, concepte trans-
ferències de capital, apartat fundacions, per import de 
9.040.831,33 euros (equipaments).

Barcelona, 12 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les transferències econò-
miques anuals fetes per la Fundació Privada 
a la Fundació de Gestió Sanitària Sant Pau 
el període 2006-2010
Tram. 314-14355/09

Resposta del Govern
Reg. 38436 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14354/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els comptes i la memòria anual de la 
Fundació Privada Sant Pau el període 2006-
2010
Tram. 314-14356/09

Resposta del Govern
Reg. 38436 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14354/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el capítol, concepte i import, del pres-
supost de la Fundació de Gestió Sanitària 
Sant Pau al qual es van imputar les transfe-
rències fetes per la Fundació Privada el pe-
ríode 2006-2010
Tram. 314-14357/09

Resposta del Govern
Reg. 38436 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14354/09.
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de metges del centre 
d’atenció primària del carrer del Rec Com-
tal, de Barcelona
Tram. 314-14463/09

Resposta del Govern
Reg. 37684 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14463/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de metges del centre d’atenció primària del 
carrer del Rec Comtal, de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

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

A octubre de 2010, l’Equip d’Atenció Primària 1B Casc 
Antic (Rec Comtal) tenia assignada una plantilla de fa-
cultatius especialistes de quinze professionals especia-
listes en medicina familiar, tres facultatius especialistes 
en pediatria i un especialista en odontologia.

A partir de l’octubre de 2011, l’Equip d’Atenció Primària 
1B Casc Antic té assignada una plantilla de facultatius 
especialistes de catorze professionals especialistes en 
medicina familiar, tres facultatius especialistes en pedi-
atria i un especialista en odontologia.

En aquest període s’ha produït l’amortització de la plaça 
de facultatiu especialista en medicina familiar amb codi 
8400427, per jubilació forçosa del seu titular, en data 16 
de setembre de 2011, i la no cobertura de l’esmentada 
vacant.

Atès que, actualment, la càrrega assistencial de l’Equip 
d’Atenció Primària 1B Casc Antic (Rec Comtal) està per 
sota del promig de la resta dels Equips d’Atenció Primà-
ria de l’Àmbit de Barcelona Ciutat, no es preveu cap in-
crement de professionals per a l’any 2012, sempre que es 
mantinguin les circumstàncies actuals.

Barcelona, 15 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos humans del CAP Olesa 
de Montserrat
Tram. 314-14571/09

Resposta del Govern
Reg. 35172 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14571/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos humans del CAP Olesa de Montserrat

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló, Carme Capdevila i 
Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-14571/09, 314-14572/09 i 314-14573/09 
es responen conjuntament.

El nombre de professionals de l’Equip d’Atenció Primària 
que presta atenció al CAP Olesa de Montserrat en horari 
normal del centre no ha disminuït (han disminuït les ho-
res d’atenció continuada prestades pels professionals que 
participen en la roda d’aquest tipus d’atenció). A més, des 
de mitjans de setembre s’ha reforçat l’atenció de medicina 
de família en el CAP amb un metge més.

Quant a l’expedient de regulació d’ocupació de Mútua de 
Terrassa, aquest es troba actualment en procés de negoci-
ació entre l’empresa i els representants dels treballadors.

En relació al servei d’emergències al CAP Olesa de Mont-
serrat, a 1 de gener de 2010 i 1 de gener de 2011, hi havia 
dues unitats de suport vital bàsic (SVB) amb cobertura 
horària de 24 hores cadascuna. A 1 de novembre de 2011, 
al municipi s’hi ubica una unitat de SVB de 24 hores.

Pel que fa a la ràtio de persones usuàries per ambulàn-
cia al sector sanitari al qual pertany Olesa de Montserrat, 
el nombre d’unitats de SVB desplegades l’1 de gener de 
2010 i 1 de gener de 2011 era de sis unitats de 24 hores 
i quatre unitats de 12 hores (una d’aquestes unitats cor-
respon al reforç del Pla integral d’urgències de Catalunya 
(PIUC) que està en funcionament des de l’1 de desembre 
al 31 de març) al Baix Llobregat Nord, amb una població, 
segons el Registre central de persones assegurades (RCA) 
2010, de 153.553 persones i de 153.990 persones, al 2011.

El nombre d’unitats de suport vital bàsic desplegades l’1 de 
novembre de 2011 era de cinc unitats de 24 hores i tres uni-
tats de 12 hores al Baix Llobregat Nord, amb una població, 
segons l’RCA 2010, de 153.990 persones. La unitat de reforç 
de PIUC va entrar en funcionament el dia 1 de desembre.

Quant al nombre de visites realitzades en horari d’aten-
ció continuada de 24 a 8 hores, en els centres d’atenció 
primària del Baix Llobregat Nord en funcionament l’1 de 
gener de 2010, aquest va ser de 19 visites per a un total 
de 4 metges, i l’1 de gener de 2011, va ser de 18 visites 
per a un total de 4 metges.

El nombre de visites realitzades en horari d’atenció conti-
nuada de 24 a 8 hores, en els centres d’atenció primària del 
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Baix Llobregat Nord en funcionament el dia 1 de novem-
bre de 2011, va ser de 12 visites per a un total de 3 metges.

En relació al sistema de facturació, les dues unitats que 
operaven a Olesa de Montserrat el 2010 queden incloses 
a una partida fixa anual (dispositius de transport sanitari) 
del contracte programa del Servei d’Emergències Mèdi-
ques, SA, amb el Servei Català de la Salut per a l’any 2010. 
Aquest import inclou tots els lots de Catalunya per al SVB 
i, per tant, es factura en global al Servei Català de la Salut 
dividint l’import total en dotze mensualitats.Els vehicles 
de SVB ubicats a Olesa de Montserrat corresponen al Lot 
12, que comprèn la zona Baix Llobregat Centre-Nord. 
Amb uns càlculs aproximatius, el cost diari de les dues 
unitats és de 2.408,37 euros.

Pel que fa al cost de l’atenció continuada, cal assenyalar 
que el Servei Català de la Salut realitza una compra dels 
serveis de l’equip d’atenció primària basats en estructura 
de personal sanitari i no sanitari, sense una clàusula dife-
renciada específica per a l’atenció continuada, si bé es té 
en compte en el càlcul dels salaris dels professionals se-
gons les hores de professional necessàries per cobrir les 
hores d’atenció continuada, així com en els costos de man-
teniment i funcionament del centre. El cost de l’atenció 
continuada 24h anual el 2010 va ser, aproximadament, de 
605.886 euros, el que suposa un cost diari de 1.660 euros.

Finalment, a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell es 
compta de forma estable amb un metge més a les nits en el 
Servei d’Urgències. Pel que fa al CUAP de Sant Andreu de 
la Barca, s’ha reforçat amb un diplomat d’infermeria més 
a les nits. A l’annex podeu consultar el nombre de visites 
mensuals ateses a Urgències de l’Hospital Sant Joan de 
Déu de Martorell.

Barcelona, 12 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei d’emergències del CAP Ole-
sa de Montserrat
Tram. 314-14572/09

Resposta del Govern
Reg. 35172 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14571/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la repercussió de la reordenació de l’aten-
ció nocturna en el CAP Olesa de Montserrat
Tram. 314-14573/09

Resposta del Govern
Reg. 35172 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14571/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió de la retallada pressu-
postària en els serveis sanitaris de Cornellà 
de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14604/09

Resposta del Govern
Reg. 37685 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14604/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
repercussió de la retallada pressupostària en els serveis 
sanitaris de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch, Eva Granados Ga-
liano

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

Durant l’any 2011 no s’ha deixat de prestar cap servei a 
la ciutat de Cornellà de Llobregat. En compliment de la 
Resolució 74/VIII del Parlament de Catalunya, el Depar-
tament de Salut va aprovar el Pla estratègic d’ordenació 
de l’atenció de pediatria. A Cornellà de Llobregat cal-
drà fer la fase prèvia d’anàlisi de situació per detectar 
les necessitats de la població i poder realitzar propostes 
organitzatives que, garantint l’assistència de qualitat i 
d’acord amb les propostes recollides en el Pla estratègic 
esmentat, permetin actualitzar la cartera de serveis de 
pediatria i potenciar els diferents rols dels professionals 
que la presten, especialment infermeria.

Des de juliol de 2011 s’han reordenat els punts d’aten-
ció del Servei de Pediatria de l’Equip d’Atenció Primària 
de l’Àrea Bàsica de Salt (ABS) Cornellà de Llobregat 1- 
Martí Julià. Aquesta reordenació garanteix la prestació 
de serveis de pediatria a tota la població assignada al 
mencionat equip d’atenció primària i la continuïtat de la 
totalitat dels professionals que la prestaven.

En relació amb els equipaments, com en anys anteriors i 
de forma puntual, es poden concentrar els serveis que es 
presten al Consultori Local de Fontsanta i al Consultori 
Local d’Almeda al CAP Martí Julià de la mateixa ABS, 
on està ubicat l’Equip d’Atenció Primària. En tot cas, es 
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tracta de reordenacions estacionals de dies i amb la pre-
visió de tornada a la situació prèvia actual. No es deixarà 
de prestar cap servei en el darrer trimestre de 2011 ni hi 
ha cap previsió de deixar de prestar cap servei al 2012.

Respecte al compliment del Pacte de Salut, el Govern 
és coneixedor de les actuacions previstes que estan pen-
dents de realització a l’espera de disposar d’alternatives 
d’espais, a banda de la disponibilitat pressupostària re-
collida en el mateix conveni. Així, en el seu moment no 
va ser possible l’actuació prevista d’un nou centre per a 
la ubicació del centre d’urgències d’atenció primària i el 
servei de diagnòstic per la imatge, atès que les necessi-
tats de superfície descartaven una possible proposta d’es-
pais per part de l’Ajuntament.

Com recull l’annex del mencionat pacte, les altres actu-
acions pendents estaven condicionades a l’alliberament 
d’espais que es produiria amb l’actuació esmentada an-
teriorment. Malgrat això, es va plantejar una alternativa 
d’espais corresponents a un local de la Tresoreria Ge-
neral de la Seguretat Social (TGSS) al carrer Salvador 
Allende, 33, de Cornellà de Llobregat. Aquest local per-
metria traslladar el servei de rehabilitació (actualment 
ubicat al CAP Sant Ildefons) i, amb el seu trasllat, per-
metria ampliar els espais actuals del CUAP. Aquesta al-
ternativa s’ha comunicat i compartit amb l’Ajuntament i, 
en l’actualitat, s’està pendent de la resposta de la TGSS.

Barcelona, 14 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els comptes i les memòries anuals 
de les fundacions de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau en el període 2000-2010
Tram. 314-14610/09

Resposta del Govern
Reg. 38437 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14610/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els comptes i les memòries anuals de les fundacions 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en el període 
2000-2010

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 314-14610/09 i 314-14611/09 es responen 
conjuntament.

El resultat dels comptes i la memòria anual, així com 
l’import de la transferència econòmica entre la Fundació 
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, a la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau i la Fundació Privada de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, en els períodes compresos 
entre els exercicis de l’any 2000 i el 2010, i els motius, 
consten als comptes anuals i memòries de la fundació, 
que d’acord amb el legalment previst s’han presentat 
anualment i consten dipositats al registre públic del Pro-
tectorat de Fundacions, de la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la transferència econòmica entre les 
fundacions de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau en el període 2000-2010
Tram. 314-14611/09

Resposta del Govern
Reg. 38437 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14610/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies dels usuaris a causa de 
les retallades a la regió sanitària de Barce-
lona Sud
Tram. 314-14702/09

Resposta del Govern
Reg. 38301 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14702/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies dels usuaris a causa de les retallades a la regió 
sanitària de Barcelona Sud

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves, Josep M. Sa-
baté Guasch

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

Durant l’any 2011 i fins a data d’avui, ni el Servei Català 
de la Salut, que ostenta la defensa administrativa i judi-
cial dels centres de la xarxa pública que no són titularitat 
de l’Institut Català de la Salut (ICS); ni l’Institut Català 
de la Salut, que du a terme la defensa administrativa i 
judicial dels centres de la xarxa assistencial pública que 
són titularitat de l’ICS; no han rebut, a través de les seves 
assessories jurídiques, cap denúncia ni cap reclamació 
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de responsabilitat patrimonial en l’àmbit geogràfic de 
Barcelona Sud de la Regió Sanitària Barcelona ni de la 
Gerència Territorial metropolitana sud, respectivament, 
en què s’expressi com a causa de la seva interposició la 
manca d’atenció mèdica o el temps d’espera en l’atenció 
atribuïda als ajustaments dels serveis assistencials duts a 
terme en el marc de les mesures per a la contenció de la 
despesa pública.

Barcelona, 14 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el règim retributiu del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat
Tram. 310-00133/09

Anunci
María de Llanos de Luna Tobarra, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 38333 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.12.2011

A la Mesa del Parlament

Maria de los Llanos de Luna Tobarra, Diputat del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb allò que preveu el Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta al Govern de la Generalitat per 
tal que li sigui contestada oralment en el Ple que s’ha de 
celebrar els propers dies 21 i 22 de desembre d’enguany: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació al règim retributiu del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011

María de los Llanos de Luna Tobarra
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació del personal docent 
i d’administració i serveis de les universitats 
públiques
Tram. 310-00134/09

Anunci
Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 38334 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.12.2011

A la Mesa del Parlament

Pedro Chumillas Zurilla, Diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu el Reglament de la Cambra, presenta la següent 
pregunta al Govern de la Generalitat per tal que li sigui 
contestada oralment en el Ple que s’ha de celebrar els 
propers dies 21 i 22 de desembre d’enguany: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
respecte a la situació del personal docent i d’administra-
ció i serveis de les universitats públiques catalanes?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011

Pedro Chumillas Zurilla
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la renovació del contracte amb 
l’operador ferroviari Renfe
Tram. 310-00135/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 38416 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.12.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 142 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin capteniment té el govern de la Generalitat res-
pecte la renovació o no del contracte amb l’operador fer-
roviari Renfe?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el preconcurs de creditors pre-
sentat per la secció de crèdit de la Coopera-
tiva Agrícola de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 310-00136/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38419 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.12.2011

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 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern respecte al precon-
curs de creditors que ha presentat la secció de crèdit de 
la Cooperativa Agrícola de l’Aldea?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la Cooperativa Agrícola de l’Al-
dea (Baix Ebre)
Tram. 310-00137/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 38424 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.12.2011

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 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern respecte al precon-
curs de creditors que ha presentat la secció de crèdit de 
la Cooperativa Agrícola de l’Aldea?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política d’immigració
Tram. 310-00138/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 38425 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.12.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les 
polítiques d’immigració?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el transport públic i la mobilitat
Tram. 310-00139/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 38429 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.12.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern en matèria de trans-
port públic i mobilitat a Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la funció pública
Tram. 310-00140/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 38430 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.12.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre els darrers 
esdeveniments relacionats amb la funció pública?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les relacions Generalitat-Estat 
en matèria de política cultural
Tram. 310-00141/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 38431 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.12.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és l’opinió del Govern sobre els darrers esde-
veniments que fan referència a les relacions Generalitat 
- Estat en matèria de política cultural?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les mesures per a pal·liar els 
efectes dels endarreriments en els paga-
ments als proveïdors
Tram. 310-00142/09

Anunci
Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt
Reg. 38432 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Laporta i Estruch, diputat no adscrit incorporat al 
Grup Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent al Govern de la Generalitat per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat:

– Quines mesures prendrà el Govern per pal·liar l’endar-
reriment en els pagaments a proveïdors, que castiga es-
pecialment als autònoms i a la petita i mitjana empresa?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2011

Joan Laporta i Estruch
Diputat del Grup Mixt
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Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situ-
ació política
Tram. 317-00086/09

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 38305 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.12.2011

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, d’acord amb el que disposa l’article 142 del Regla-
ment de la Cambra, formula la següent pregunta al Molt 
Honorable President de la Generalitat per tal que sigui 
contestada oralment en el proper ple que s’ha de celebrar 
els dies 20, 21, 22 i 23 de desembre d’enguany: 

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els dar-
rers esdeveniments polítics
Tram. 317-00087/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 38417 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.12.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la Ge-
neralitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situ-
ació política
Tram. 317-00088/09

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38420 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la valoració del President de la Generalitat en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2011

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situ-
ació política
Tram. 317-00089/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 38426 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.12.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Molt Honorable President 
de la Generalitat sobre la situació política actual?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els dar-
rers esdeveniments polítics
Tram. 317-00090/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 38428 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.12.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en re-
lació als darrers esdeveniments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre l’expli-
cació dels desavantatges que comporta la 
dependència fiscal de l’Estat espanyol
Tram. 317-00091/09

Anunci
Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt
Reg. 38433 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Laporta i Estruch, diputat no adscrit incorporat al 
Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 142 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 
Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat:

– A més de denunciar l’impagament per part de l’Es-
tat dels 759 milions d’euros de la disposició addicional 
Tercera de l’Estatut corresponents al 2008, quina és 
l’estratègia del Govern per explicar a la ciutadania els 
desavantatges que ens suposa en tots els àmbits, polítics, 
econòmics i socials, la dependència fiscal amb l’estat es-
panyol?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2011

Joan Laporta i Estruch
Diputat del Grup Mixt

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la relació de llocs de treball 
de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Ros-
selló)
Tram. 311-01076/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32372 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 16.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– 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

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de modificació de 
la relació de llocs de treball de la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 311-01077/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32373 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 16.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quines modificacions s’ha previst portar a terme a la 
Relació de Llocs de Treball vigent a la Casa de la Gene-
ralitat a Perpinyà?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris per a modificar 
la relació de llocs de treball de la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 311-01078/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32374 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 16.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins criteris s’han fet servir per a justificar les mo-
dificacions previstes a la Relació de Llocs de Treball vi-
gent a la Casa de la Generalitat a Perpinyà?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la participació dels treballa-
dors en la modificació de la relació de llocs 
de treball a la Casa de la Generalitat a Per-
pinyà (Rosselló
Tram. 311-01079/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32375 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 16.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina participació han tingut els representants dels 
treballadors a l’hora d’establir les modificacions de la 
Relació de Llocs de Treball vigent a la Casa de la Gene-
ralitat a Perpinyà?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’acomiadaments 
previstos a la Casa de la Generalitat a Perpi-
nyà (Rosselló)
Tram. 311-01080/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32376 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 16.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin és el 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

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el criteri seguit en la previsió 
d’acomiadaments a la Casa de la Generali-
tat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 311-01081/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32377 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 16.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– 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

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les retallades salarials al 
personal de la Casa de la Generalitat a Per-
pinyà (Rosselló)
Tram. 311-01082/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32378 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 16.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-

nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines rebaixes salarials es vol aplicar a la plantilla de 
la Casa de la Generalitat a Perpinyà?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la redistribució de tasques 
després dels acomiadaments a la Casa de 
la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 311-01083/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32379 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 16.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– 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 previs-
tos?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2011

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les activitats suprimides 
després dels acomiadaments a la Casa de 
la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 311-01084/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32380 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 16.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines 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

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius per a tancar l’ae-
ri entre Esparreguera i Olesa de Montserrat 
(Baix Llobregat)
Tram. 311-01101/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb dos altres 
diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32745 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jaume Bosch Mestres, diputat, Salvador Milà Solsona, 
diputat, Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Par-
lamentari 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 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

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de recuperar 
el servei de l’aeri entre Esparreguera i Olesa 
de Montserrat (Baix Llobregat) després del 
tancament el 2012
Tram. 311-01102/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb dos altres 
diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32746 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jaume Bosch Mestres, diputat, Salvador Milà Solsona, 
diputat, Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Par-
lamentari 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: 

– 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

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els problemes que causarà 
el tancament de l’aeri a la població d’Espar-
reguera (Baix Llobregat)
Tram. 311-01103/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb dos altres 
diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32747 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jaume Bosch Mestres, diputat, Salvador Milà Solsona, 
diputat, Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Par-
lamentari 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: 

– 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

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les reunions amb els ajunta-
ments d’Esparreguera i d’Olesa de Montser-
rat (Baix Llobregat) relatives al tancament 
de l’aeri entre aquestes poblacions
Tram. 311-01104/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb dos altres 
diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32748 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jaume Bosch Mestres, diputat, Salvador Milà Solsona, 
diputat, Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Par-
lamentari 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 reunions o negociacions ha efectuat el Govern 
amb els Ajuntaments d’Esparreguera i Olesa de Mont-
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

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les reunions mantingudes 
amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
relatives al tancament de l’aeri entre Espar-
reguera i Olesa de Montserrat (Baix Llobre-
gat)
Tram. 311-01105/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb dos altres 
diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32749 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jaume Bosch Mestres, diputat, Salvador Milà Solsona, 
diputat, Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Par-
lamentari 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 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 Montser-
rat?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2011

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del canvi de nom de 
les conselleries
Tram. 311-01106/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32756 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 16.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Jaume Bosch Mestres, diputat, Joan Herrera Torres, pre-
sident 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: 

– 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

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del canvi del nom de 
les conselleries amb inclusió dels concep-
tes derivats d’aquest canvi
Tram. 311-01107/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32757 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 16.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Jaume Bosch Mestres, diputat, Joan Herrera Torres, pre-
sident 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: 

– 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

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de persones 
identificades amb relació a l’intent d’impedir 
l’entrada de diputats al Parlament el 15 de 
juny de 2011
Tram. 311-01109/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 34868 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En relació als fets que van succeir el passat dia 15 de 
juny davant del Parlament de Catalunya, quantes perso-
nes han estat identificades per haver impedit o tractat 
d’impedir l’accés dels diputats i diputades al Parlament? 
Quines actuacions s’han seguit envers aquestes perso-
nes?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de persones 
identificades amb relació a l’agressió a di-
putats que entraven al Parlament el 15 de 
juny de 2011
Tram. 311-01110/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 34869 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En relació als fets que van succeir el passat dia 15 de 
juny davant del Parlament de Catalunya, quantes perso-
nes han estat identificades per haver agredit a diputats i 
diputades al Parlament? Quines actuacions s’han seguit 
envers aquestes persones?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de persones 
identificades amb relació a la convocatòria 
d’una concentració per a aturar el funciona-
ment del Parlament el 15 de juny de 2011
Tram. 311-01111/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 34870 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En relació als fets que van succeir el passat dia 15 de 
juny davant del Parlament de Catalunya, quantes perso-
nes han estat identificades per haver convocat la mani-
festació/concentració davant del Parlament per aturar-lo? 

Quines actuacions s’han seguit envers aquestes perso-
nes?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de persones 
identificades amb relació a l’agressió a per-
sones que entraven al Parlament i a agents 
de l’autoritat el 15 de juny de 2011
Tram. 311-01112/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 34871 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En relació als fets que van succeir el passat dia 15 de 
juny davant del Parlament de Catalunya, quantes perso-
nes han estat identificades per haver agredit a ciutadans, 
treballadors del Parlament, periodistes o agents de l’au-
toritat? Quines actuacions s’han seguit envers aquestes 
persones?

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de persones 
identificades amb relació a la difusió d’infor-
mació sobre el dispositiu de seguretat des-
plegat davant del Parlament el 15 de juny de 
2011
Tram. 311-01113/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 34872 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En relació als fets que van succeir el passat dia 15 de 
juny davant del Parlament de Catalunya, quantes perso-
nes han estat identificades per haver difós informació 
sobre el dispositiu de seguretat? Quines actuacions s’han 
seguit envers aquestes persones?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de persones iden-
tificades amb relació al proferiment d’insults 
i amenaces contra persones que entraven al 
Parlament i contra agents de l’autoritat el 15 
de juny de 2011
Tram. 311-01114/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 34873 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En relació als fets que van succeir el passat dia 15 de 
juny davant del Parlament de Catalunya, quantes per-
sones han estat identificades per haver proferit insults, 
amenaces, coaccions o altres il·lícits penals envers els 
diputats i diputades o ciutadans, treballadors, periodis-
tes i agents de l’autoritat? Quines actuacions s’han seguit 
envers aquestes persones?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la campanya forestal del 
2011
Tram. 311-01115/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 34874 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la valoració del Conseller d’Interior envers la 
campanya forestal 2011?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’execució i la liquidació 
del pressupost de la campanya forestal del 
2011
Tram. 311-01116/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 34875 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin ha estat l’execució i liquidació del pressupost de 
la campanya forestal 2011?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la crema de banderes i 
d’una fotografia del rei en la manifestació 
per la independència de Catalunya l’11 de 
setembre de 2011
Tram. 311-01117/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 34876 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En quin moment el dispositiu de seguretat va tenir co-
neixement de la crema de banderes d’Espanya i d’una de 
França, i d’una fotografia del Rei durant la manifestació 
a favor de la independència de Catalunya el passat 11 de 
setembre?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la identificació dels respon-
sables de la crema de banderes i d’una fo-
tografia del rei en la manifestació per la in-
dependència de Catalunya l’11 de setembre 
de 2011
Tram. 311-01118/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 34877 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions a dut a terme el Departament d’In-
terior per tal d’identificar a les persones responsables co-
neixement de la crema de banderes d’Espanya i d’una de 
França, i d’una fotografia del Rei durant la manifestació 

a favor de la independència de Catalunya el passat 11 de 
setembre?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’exigència a Adif de la reha-
bilitació de l’estació de tren dels Guiamets 
(Priorat)
Tram. 311-01129/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34953 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a donar ús a 
l’estació de tren dels Guiamets (Priorat)
Tram. 311-01130/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34954 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 
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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 aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les inversions previstes per 
Adif a l’estació de tren dels Guiamets (Pri-
orat)
Tram. 311-01131/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34955 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– Quin coneixement té el Govern de les inversions 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el coneixement de les actu-
acions previstes per Adif amb relació a l’es-
tació de tren dels Guiamets (Priorat)
Tram. 311-01132/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34956 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’exigència a Adif de la reha-
bilitació de l’estació de tren de Garcia (Ribe-
ra d’Ebre)
Tram. 311-01133/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34957 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– El Govern preveu exigir a ADIF que prengui les me-
sures oportunes per tal de rehabilitar l’edifici i depen-
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dències adjacents de l’estació de tren de Garcia (Ribera 
d’Ebre)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’exigència a Adif de l’ús de 
l’estació de tren de Garcia (Ribera d’Ebre)
Tram. 311-01134/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34958 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– El Govern preveu exigir a ADIF que prengui les me-
sures 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el coneixement de les inver-
sions d’Adif a l’estació de tren de Garcia (Ri-
bera d’Ebre)
Tram. 311-01135/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34959 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el coneixement de les actu-
acions d’Adif a l’estació de tren de Garcia 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 311-01136/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34960 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA



28 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 215

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el coneixement de les inver-
sions d’Adif a l’estació de tren de Capçanes 
(Priorat)
Tram. 311-01137/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34961 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– Quin coneixement té el Govern de les inversions 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el coneixement de les actu-
acions d’Adif a l’estació de tren de Capça-
nes (Priorat)
Tram. 311-01138/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34962 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió 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. 311-01139/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34963 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’estudi de la connexió amb 
transport públic de les estacions de tren 
dels Guiamets (Priorat) i Darmós, a Tivissa 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 311-01140/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34964 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’estudi de la connexió amb 
transport públic de les estacions de tren 
dels Guiamets (Priorat) i Masroig (Priorat)
Tram. 311-01141/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34965 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’estudi de la connexió amb 
transport públic de les estacions de tren 
dels Guiamets (Priorat) i el Molar (Priorat)
Tram. 311-01142/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34966 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’estudi de la connexió amb 
transport públic de les estacions de tren de 
Móra la Nova (Ribera d’Ebre) i el Molar (Pri-
orat)
Tram. 311-01143/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34967 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’estudi de la connexió amb 
transport públic de les estacions de tren de 
Móra la Nova (Ribera d’Ebre) i Masroig (Pri-
orat)
Tram. 311-01144/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34968 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– 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 Masroig (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’estudi de la connexió amb 
transport públic de les estacions de tren de 
Capçanes (Priorat) i el Molar (Priorat)
Tram. 311-01145/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34969 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– 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 Capçanes (Pri-
orat) amb el municipi del Molar (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’estudi de la connexió amb 
transport públic de les estacions de tren de 
Capçanes (Priorat) i Masroig (Priorat)
Tram. 311-01146/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34970 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– 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 Capçanes (Pri-
orat) amb el municipi del Masroig (Priorat)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’estat d’execució del pro-
jecte de l’estació d’autobusos de Falset (Pri-
orat)
Tram. 311-01147/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34971 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 

– 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les prioritats del Govern 
amb relació al projecte de l’estació d’auto-
busos de Falset (Priorat)
Tram. 311-01148/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34972 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat 
per al garantiment del transport públic entre 
Capçanes i Falset (Priorat)
Tram. 311-01149/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34973 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a ter-
me pel Departament de Territori i Sostenibi-
litat per al garantiment del transport públic 
entre Capçanes i Falset (Priorat)
Tram. 311-01150/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34974 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions previstes pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat per 
al garantiment del transport públic entre Ti-
vissa (Ribera d’Ebre) i Falset (Priorat)
Tram. 311-01151/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34975 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 previstes el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat per tal de garantir la connexió amb 
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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a ter-
me pel Departament de Territori i Sostenibi-
litat per al garantiment del transport públic 
entre Tivissa (Ribera d’Ebre) i Falset (Priorat)
Tram. 311-01152/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34976 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 
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– 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió 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. 311-01153/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34977 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a ter-
me pel Departament de Territori i Sosteni-
bilitat per al garantiment del transport pú-
blic entre Garcia (Ribera d’Ebre) i el Molar 
(Priorat)
Tram. 311-01154/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34978 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els acords amb el Consell 
Comarcal del Priorat en matèria de mobilitat 
i transport públic
Tram. 311-01155/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34979 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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: 
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– 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els acords amb el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre en matèria de 
mobilitat i transport públic
Tram. 311-01156/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34980 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els acords amb el Consell 
Comarcal de la Terra Alta en matèria de mo-
bilitat i transport públic
Tram. 311-01157/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34981 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a ter-
me per al millorament del transport públic 
entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra 
Alta
Tram. 311-01158/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34982 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a ter-
me per al millorament del transport públic 
entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera 
d’Ebre
Tram. 311-01159/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34983 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a ter-
me per al millorament del transport públic 
entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix 
Ebre
Tram. 311-01160/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34984 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a ter-
me per al millorament del transport públic 
entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra 
Alta
Tram. 311-01161/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34985 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a ter-
me per al millorament del transport públic 
entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera 
d’Ebre
Tram. 311-01162/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34986 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a ter-
me per al millorament del transport públic 
entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix 
Ebre
Tram. 311-01163/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34987 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a ter-
me per al millorament del transport públic 
entre Calaceit (Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 311-01164/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34988 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 porta a terme el Govern per tal de 
millorar la mobilitat en transport públic entre el muni-
cipi de Calaceit (Matarranya) i la comarca de la Terra 
Alta?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a terme 
per al millorament del transport públic entre 
Calaceit (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
Tram. 311-01165/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34989 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 porta a terme el Govern per tal de 
millorar la mobilitat en transport públic entre el muni-
cipi de Calaceit (Matarranya) i la comarca de la Ribera 
d’Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a ter-
me per al millorament del transport públic 
entre Cretes (Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 311-01166/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34990 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes 
per al millorament del transport públic entre 
Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 311-01167/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34991 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 
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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes 
per al millorament del transport públic en-
tre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera 
d’Ebre
Tram. 311-01168/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34992 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes 
per al millorament del transport públic entre 
Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 311-01169/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34993 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 
el municipi de Vall-de-roures (Matarranya) i la comarca 
del Baix Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes 
per al millorament del transport públic entre 
Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 311-01170/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34994 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 
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 Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes 
per al millorament del transport públic en-
tre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera 
d’Ebre
Tram. 311-01171/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34995 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes 
per al millorament del transport públic entre 
Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 311-01172/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34996 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 
el municipi de Vall-de-roures (Matarranya) i la comarca 
del Baix Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions previstes per 
al millorament del transport públic entre Ca-
laceit (Matarranya) i la Terra Alta
Tram. 311-01173/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34997 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 
el municipi de Calaceit (Matarranya) i la comarca de la 
Terra Alta?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Joan Boada Masoliver
Diputada del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions previstes per 
al millorament del transport públic entre Ca-
laceit (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
Tram. 311-01174/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34998 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 
el municipi de Calaceit (Matarranya) i la comarca de la 
Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes 
per al millorament del transport públic entre 
Cretes (Matarranya) i el Baix Ebre
Tram. 311-01175/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34999 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 

el municipi de Cretes (Matarranya) i la comarca del Baix 
Ebre?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes 
per al millorament del transport públic entre 
Morella (els Ports) i el Montsià
Tram. 311-01176/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35052 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els acords amb la Ge-
neralitat Valenciana per al millorament del 
transport públic entre Morella (els Ports) i el 
Montsià
Tram. 311-01177/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35053 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els acords amb la Diputació 
de Castelló per al millorament del transport 
públic entre Morella (els Ports) i el Montsià
Tram. 311-01178/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35054 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 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 del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes 
per al millorament del transport públic entre 
Morella (els Ports) i el Montsià
Tram. 311-01179/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35055 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 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 del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els acords amb la Generali-
tat Valenciana per al millorament del trans-
port públic entre Morella (els Ports) i el Baix 
Ebre
Tram. 311-01180/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35056 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els acords amb la Diputació 
de Castelló per al millorament del transport 
públic entre Morella (els Ports) i el Baix Ebre
Tram. 311-01181/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35057 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.12.2011

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 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 del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la valoració de l’eliminació 
del servei nocturn de metro a Barcelona i la 
seva àrea metropolitana
Tram. 311-01182/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35068 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– 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 oralment 
en comissió 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
Tram. 311-01183/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35069 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– 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 oralment en 
comissió sobre les mesures davant el pre-
visible augment de la circulació de vehicles 
per la supressió del servei nocturn de metro 
a Barcelona i la seva àrea metropolitana
Tram. 311-01184/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35070 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– 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 oralment en 
comissió sobre l’increment de la contamina-
ció i dels accidents derivats de la supressió 
del servei nocturn de metro a Barcelona i la 
seva àrea metropolitana
Tram. 311-01185/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35071 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– 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



28 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 215

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 97

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’afirmació del conseller 
d’Interior amb relació a la intervenció poli-
cial contra treballadors de presons el dia 2 
de desembre de 2011 davant la presó Model 
de Barcelona
Tram. 311-01186/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35072 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Compareix el Govern l’afirmació del Conseller d’In-
terior Felip Puig que en la intervenció policial contra 
treballadors 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 oralment 
en comissió sobre els criteris que van gui-
ar les ordres del Departament d’Interior en 
la intervenció policial contra treballadors de 
presons el dia 2 de desembre de 2011 da-
vant la presó Model de Barcelona
Tram. 311-01187/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35073 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– 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 oralment 
en comissió sobre les crítiques dels sindi-
cats dels Mossos d’Esquadra amb relació a 
les ordres del Departament d’Interior en la 
intervenció policial contra treballadors de 
presons el dia 2 de desembre de 2011 da-
vant la presó Model de Barcelona
Tram. 311-01188/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35074 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– 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

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les declaracions dels sin-
dicats dels Mossos d’Esquadra relatives a 
l’estratègia d’enfrontar i dividir els treballa-
dors públics
Tram. 311-01189/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35075 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– 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 Bar-
celona 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 oralment en 
comissió sobre les declaracions del sindicat 
SME-CCOO relatives a la pèrdua de prestigi 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01190/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35076 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

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 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 oralment en 
comissió sobre el criteri de proporcionalitat 
aplicat pel Departament d’Interior en con-
centracions de treballadors
Tram. 311-01191/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35077 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– 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 oralment 
en comissió sobre el criteri d’equilibri entre 
el dret de manifestació i el funcionament de 
serveis i institucions
Tram. 311-01192/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35078 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin 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 oralment en 
comissió sobre l’ús de la força en la inter-
venció policial del 2 de desembre de 2011 a 
la presó Model de Barcelona
Tram. 311-01193/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35173 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oral-ment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-men-
tari: 

– Per què es va utilitzar la força en la intervenció policial 
del 2 de desembre a la Model i, en canvi, no es va utilit-
zar la força al CP Ponent - Lleida, ni tam-poc davant la 
seu dels Serveis Penitenciaris, al C/ Aragó / Girona, el 
passat 7 de desembre, quan les accions de protesta eren 

idèntiques –bloqueig de l’entrada i sortida del centre pe-
nitenciari?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons del cessament de 
l’assessor en projectes transversals del De-
partament d’Interior
Tram. 311-01250/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 35318 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines raons han motivat el cessament el passat 
30 de novembre d’enguany de l’assessor en projectes 
transversals del Departament d’Interior (Resolució 
INT/2826/2011, de 30 de novembre)?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la tasca i els projectes 
desenvolupats per l’assessor en projec-
tes transversals del Departament d’Interior  
del 7 de gener al 30 de novembre de 2011
Tram. 311-01251/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 35319 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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



28 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 215

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 100

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina ha estat la tasca i els projectes desenvolupats 
per l’assessor en projectes transversals del Departament 
d’Interior des de la seva ratificació el passat 7 de gener 
(Resolució INT/29/2011, de 7 de gener) fins el seu ces-
sament (Resolució INT/2826/2011, de 30 de novembre)?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius per a prescindir 
del Servei de Prevenció de Salut Laboral del 
Departament d’Interior
Tram. 311-01282/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37645 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per quins motius el Departament d’Interior ha decidit 
prescindir del Servei de prevenció de salut laboral del 
Departament i ha comunicat a les set infermeres que hi 
han treballat fins ara que no els hi renovarà el contracte?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la finalitat a què es destina-
ran les infermeries del Departament d’Interi-
or si no es renova el contracte a les inferme-
res del Servei de Prevenció de Salut Laboral 
d’aquest departament
Tram. 311-01283/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37646 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– A quina finalitat destinarà a partir d’ara el Departa-
ment d’Interior les infermeries ben dotades instal·lades 
als Serveis Territorials i a la seu central del Departa-
ment, si no renova el contracte a les set infermeres que 
han treballat fins ara al Servei de prevenció de salut la-
boral del Departament?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment de la legisla-
ció en matèria de prevenció de riscos labo-
rals pel Departament d’Interior
Tram. 311-01284/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37647 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 21.12.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Considera el Govern que la pretensió del Departament 
d’Interior de que a partir d’ara les revisions laborals al 
Departament les faci l’ICS, enlloc d’especialistes en sa-
lut laboral, compleix la legislació en matèria de preven-
ció de riscos laborals?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de desdoblament de la car-
retera N-II a les comarques de Girona
Tram. 314-15006/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 35164 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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.

Contrariant allò que sempre havíem pensat que defen-
sava el Govern català, el director general de Transports 
i Mobilitat, sr. Ricard Font, va declarar el dia 25 de no-
vembre, que es «no es poden continuar fent carreteres 
desdoblades al costat d’autopistes» i que potser caldria 
replantejar el desdoblament de la carretera nacional N-II.

Interessa saber a aquesta diputada: 

1) Si el Govern subscriu les paraules del director general 
de Transports i Mobilitat?

2) Si el Govern ha plantejat o tractat amb el Ministerio 
de Obras Públicas espanyol la possibilitat d’aturar les 
obres de desdoblament de la carretera nacional N-II?

3) Si el Govern ha plantejat la possibilitat de rescatar els 
peatges de l’autopista AP7 com fórmula plausible per a 
no desdoblar la carretera nacional N-II al seu pas per les 
comarques gironines?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de subvencions per a la re-
cuperació de pastures
Tram. 314-15007/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 35165 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Si el Govern ha previst per a l’any 2012 alguna línia de 
subvencions dedicada a la recuperació de pastures?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats als productors de 
carn de poltre i a les associacions de cria-
dors de vaca bruna del Pirineu
Tram. 314-15008/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 35166 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Quins ajuts o subvencions han rebut els productors de 
carn de poltre català aquest any 2011?

– Quins ajuts o subvencions han rebut les associacions 
de criadors de vaca Raça Bruna dels Pirineus aquest any 
2011?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús de la força en la intervenció po-
licial del 2 de desembre de 2011 a la presó 
Model de Barcelona
Tram. 314-15009/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35174 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Per què es va utilitzar la força en la intervenció policial 
del 2 de desembre a la Model i, en canvi, no es va utilit-
zar la força al CP Ponent - Lleida, ni tampoc davant la 
seu dels Serveis Penitenciaris, al C/ Aragó / Girona, el 
passat 7 de desembre, quan les accions de protesta eren 
idèntiques –bloqueig de l’entrada i sortida del centre pe-
nitenciari?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions de cirurgia 
ocular anul·lades a l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) de l’1 de gener 
de 2011 ençà
Tram. 314-15010/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35176 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre d’intervencions de cirurgia ocular 
que s’havien de portar a terme a l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) a partir de l’1 de gener de 
2011, i han estat anul·lades?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions de cirurgia 
ocular reprogramades a l’Hospital Comarcal 
de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) de l’1 de ge-
ner de 2011 ençà
Tram. 314-15011/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35177 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre d’intervencions de cirurgia ocular 
que s’havien de portar a terme a l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) a partir de l’1 de gener de 
2011, i han estat reprogramades?

Palau del Parlament, 12 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 el nombre de pacients de la Ribera 
d’Ebre en llista d’espera d’intervenció de ci-
rurgia ocular a l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre
Tram. 314-15012/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35178 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre de pacients amb domicili a la Ri-
bera d’Ebre que està en llista d’espera d’intervenció de 
cirurgia ocular a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 
(Ribera d’Ebre)?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les raons que justifiquen l’anul-
lació d’intervencions de cirurgia ocular pro-
gramades a l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre) de l’1 de gener de 
2011 ençà
Tram. 314-15013/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35179 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 són les raons que justifiquen l’anul·lació d’inter-
vencions de cirurgia ocular, ja programades, a l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) d’ençà de l’1 
de gener de 2011?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients de la Terra Al-
ta en llista d’espera d’intervenció de cirurgia 
ocular a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-15014/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35180 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre de pacients amb domicili a la Terra 
Alta que està en llista d’espera d’intervenció de cirurgia 
ocular a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera 
d’Ebre)?

Palau del Parlament, 12 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 el nombre d’intervencions de cirurgia 
ocular anul·lades a l’Hospital Sant Joan de 
Reus (Baix Camp) de l’1 de gener de 2011 
ençà
Tram. 314-15015/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35181 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre d’intervencions de cirurgia ocular 
que s’havien de portar a terme a l’Hospital Sant Joan de 
Reus (Baix Camp) a partir de l’1 de gener de 2011, i han 
estat anul·lades?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions de cirurgia 
ocular reprogramades a l’Hospital Sant Jo-
an de Reus (Baix Camp) de l’1 de gener de 
2011 ençà
Tram. 314-15016/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35182 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre d’intervencions de cirurgia ocular 
que s’havien de portar a terme a l’Hospital Sant Joan de 

Reus (Baix Camp) a partir de l’1 de gener de 2011, i han 
estat reprogramades?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients del Baix Camp 
en llista d’espera d’intervenció de cirurgia 
ocular a l’Hospital Sant Joan de Reus
Tram. 314-15017/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35183 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre de pacients amb domicili al Baix 
Camp que està en llista d’espera d’intervenció de cirur-
gia ocular a l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp)?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients del Priorat en 
llista d’espera d’intervenció de cirurgia ocu-
lar a l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 314-15018/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35184 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Quin és el nombre de pacients amb domicili al Priorat 
que està en llista d’espera d’intervenció de cirurgia ocu-
lar a l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp)?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions de cirurgia 
ocular que s’han anul·lat a l’Hospital Verge 
de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), de l’1 de 
gener de 2011 ençà
Tram. 314-15019/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35185 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre d’intervencions de cirurgia ocular 
que s’havien de portar a terme a l’Hospital Verge de la 
Cinta (Baix Ebre) a partir de l’1 de gener de 2011, i han 
estat anul·lades?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions de cirurgia 
ocular que s’han reprogramat a l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), de 
l’1 de gener de 2011 ençà
Tram. 314-15020/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35186 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre d’intervencions de cirurgia ocular 
que s’havien de portar a terme a l’Hospital Verge de la 
Cinta (Baix Ebre) a partir de l’1 de gener de 2011, i han 
estat reprogramades?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients amb domicili al 
Baix Ebre en llista d’espera d’intervenció de 
cirurgia ocular a l’Hospital Verge de la Cinta, 
de Tortosa
Tram. 314-15021/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35187 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 
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– Quin és el nombre de pacients amb domicili al Baix 
Ebre que està en llista d’espera d’intervenció de cirurgia 
ocular a l’Hospital Verge de la Cinta (Baix Ebre)?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients amb domicili al 
Montsià en llista d’espera d’intervenció de 
cirurgia ocular a l’Hospital Verge de la Cinta, 
de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-15022/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35188 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre de pacients amb domicili al Montsià 
què està en llista d’espera d’intervenció de cirurgia ocu-
lar a l’Hospital Verge de la Cinta (Baix Ebre)?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions de cirurgia 
ocular que s’han anul·lat a la Clínica Terres 
de l’Ebre, de Tortosa (Baix Ebre), de l’1 de 
gener de 2011 ençà
Tram. 314-15023/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35189 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre d’intervencions de cirurgia ocular 
que s’havien de portar a terme a la Clínica Terres de 
l’Ebre (Montsià) a partir de l’1 de gener de 2011, i han 
estat anul·lades?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions de cirurgia 
ocular que s’han reprogramat a la Clínica 
Terres de l’Ebre, de Tortosa (Baix Ebre), de 
l’1 de gener de 2011 ençà
Tram. 314-15024/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35190 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre d’intervencions de cirurgia ocular 
que s’havien de portar a terme a la Clínica Terres de 
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l’Ebre (Montsià) a partir de l’1 de gener de 2011, i han 
estat reprogramades?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients amb domicili al 
Montsià en llista d’espera d’intervenció de 
cirurgia ocular a la Clínica Terres de l’Ebre, 
de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-15025/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35191 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre de pacients amb domicili al Montsià 
que està en llista d’espera d’intervenció de cirurgia ocu-
lar a la Clínica Terres de l’Ebre (Montsia)?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions de cirur-
gia ocular que s’han anul·lat al Pius Hospital 
de Valls (Alt Camp) de l’1 de gener de 2011  
ençà
Tram. 314-15026/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35192 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre d’intervencions de cirurgia ocular 
que s’havien de portar a terme al Pius Hospital de Valls 
(Alt Camp) partir de l’1 de gener de 2011, i han estat 
anul·lades?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions de cirurgia 
ocular que s’han reprogramat al Pius Hos-
pital de Valls (Alt Camp) de l’1 de gener de 
2011 ençà
Tram. 314-15027/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35193 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre d’intervencions de cirurgia ocular 
que s’havien de portar a terme al Pius Hospital de Valls 
(Alt Camp) partir de l’1 de gener de 2011, i han estat 
reprogramades?

Palau del Parlament, 12 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 el nombre de pacients amb domicili a 
l’Alt Camp en llista d’espera d’intervenció de 
cirurgia ocular al Pius Hospital de Valls
Tram. 314-15028/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35194 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre de pacients amb domicili a l’Alt 
Camps que està en llista d’espera d’intervenció de cirur-
gia ocular al Pius Hospital de Valls (Alt Camp)?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients amb domicili a 
la Conca de Barberà en llista d’espera d’in-
tervenció de cirurgia ocular al Pius Hospital 
de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-15029/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35195 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre de pacients amb domicili a la Conca 
de Barbera que està en llista d’espera d’intervenció de 
cirurgia ocular al Pius Hospital de Valls (Alt Camp)?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions de cirurgia 
ocular que s’han anul·lat a l’Hospital Univer-
sitari Joan XXIII, de Tarragona, de l’1 de ge-
ner de 2011 ençà
Tram. 314-15030/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35196 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre d’intervencions de cirurgia ocular 
que s’havien de portar a terme a l’Hospital Universitari 
Joan XXIII de Tarragona (Tarragonès) a partir de l’1 de 
gener de 2011, i han estat anul·lades?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions de cirur-
gia ocular que s’han reprogramat a l’Hospi-
tal Universitari Joan XXIII, de Tarragona, de  
l’1 de gener de 2011 ençà
Tram. 314-15031/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35197 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre d’intervencions de cirurgia ocular 
que s’havien de portar a terme a l’Hospital Universitari 
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Joan XXIII de Tarragona (Tarragonès) a partir de l’1 de 
gener de 2011, i han estat reprogramades?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients amb domicili 
al Tarragonès en llista d’espera d’interven-
ció de cirurgia ocular a l’Hospital Universita-
ri Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-15032/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35198 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre de pacients amb domicili al Tar-
ragonès que estan en llista d’espera d’intervenció de 
cirurgia ocular a l’Hospital Universitari Joan XXIII de 
Tarragona (Tarragonès)?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients amb domicili 
al Tarragonès en llista d’espera d’interven-
ció de cirurgia ocular a l’Hospital Sant Pau i 
Santa Tecla, de Tarragona
Tram. 314-15033/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35199 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre de pacients amb domicili al Tarra-
gonès que estan en llista d’espera d’intervenció de cirur-
gia ocular a l’Hospital San Pau i Santa Tecla de Tarrago-
na (Tarragonès)?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions de cirurgia 
ocular que s’han anul·lat a l’Hospital del Ven-
drell (Baix Penedès) de l’1 de gener de 2011 
ençà
Tram. 314-15034/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35200 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre d’intervencions de cirurgia ocu-
lar que s’havien de portar a terme a l’Hospital Vendrell 
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(Baix Penedès) a partir de l’1 de gener de 2011, i han 
estat anul·lades?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions de cirurgia 
ocular que s’han reprogramat a l’Hospital 
del Vendrell (Baix Penedès) de l’1 de gener 
de 2011 ençà
Tram. 314-15035/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre d’intervencions de cirurgia ocu-
lar que s’havien de portar a terme a l’Hospital Vendrell 
(Baix Penedès) a partir de l’1 de gener de 2011, i han 
estat reprogramades?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients amb domicili al 
Baix Penedès en llista d’espera d’interven-
ció de cirurgia ocular a l’Hospital del Ven-
drell
Tram. 314-15036/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35202 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 és el nombre de pacients amb domicili al Baix 
Penedès que esta en llista d’espera d’intervencions de ci-
rurgia ocular a l’Hospital Vendrell (Baix Penedès)?

Palau del Parlament, 12 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 d’Ensenyament el curs 2011-2012 
amb relació al Pla educatiu d’entorn de Reus 
(Baix Camp)
Tram. 314-15037/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35203 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 
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– 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import destinat al Pla educatiu d’en-
torn de Reus (Baix Camp) el 2011
Tram. 314-15038/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35204 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 import ha destinat el Departament d’Ensenya-
ment durant el 2011 al Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat 
de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import destinat al Pla educatiu d’en-
torn de Reus (Baix Camp) el 2010
Tram. 314-15039/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35205 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de programes del Pla edu-
catiu d’entorn de Reus (Baix Camp) el curs 
2011-2012
Tram. 314-15040/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35206 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

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 què fa el Govern d’aquesta re-
ducció?

Palau del Parlament, 12 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’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. 314-15041/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

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 què 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme pel De-
partament d’Ensenyament amb relació al 
Projecte de zona educativa de Reus 2009-
2013
Tram. 314-15042/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35208 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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 ha portat a terme durant el 2011 el 
Departament d’Ensenyament en relació al Projecte de 
Zona Educativa de Reus 2009-2013?

Palau del Parlament, 12 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 Departa-
ment d’Ensenyament amb relació al Projec-
te de zona educativa de Reus 2009-2013
Tram. 314-15043/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35209 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 
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següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del Projecte de zona 
educativa de Reus 2009-2013 que han estat 
anul·lades del gener del 2011 ençà
Tram. 314-15044/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del Projecte de zona 
educativa de Reus 2009-2013 que han estat 
ajornades del gener del 2011 ençà
Tram. 314-15045/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35211 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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 corespon-
sabilitat i la cooperació entre les dues administracions 
què comportava diferents accions relatives a zonificació, 
funcionament 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del Departament de 
Cultura amb relació a la Biblioteca Central 
Xavier Amorós, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-15046/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35222 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 
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següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes pel Departa-
ment de Cultura amb relació a la Biblioteca 
Central Xavier Amorós, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-15047/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35223 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 Cul-
tura en relació amb la Biblioteca Central Xavier Amorós 
de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
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. 314-15048/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35224 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 previstes pel Departament de Cul-
tura 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
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. 314-15049/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35225 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 previstes pel Departament de Cul-
tura en relació amb la Biblioteca Central Xavier Amorós 
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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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
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. 314-15050/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35226 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
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. 314-15051/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35227 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 va estar l’import dels ajuts, i/o subvencions del 
Departament de Cultura a l’Ajuntament de Reus, durant 
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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit 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. 314-15052/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35228 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 serà l’import dels ajuts, i/o subvencions previstes 
del Departament de Cultura a l’Ajuntament de Reus, du-
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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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
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. 314-15053/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35229 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import dels ajuts i les subvencions 
atorgats el 2010 a l’Ajuntament de Reus 
(Baix Camp) per al Festival de Mim i Teatre 
Gestual COS
Tram. 314-15054/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35230 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit 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. 314-15055/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35231 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 serà l’import dels ajuts i/o subvencions previstes 
del Departament de Cultura a l’Ajuntament de Reus, per 
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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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
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. 314-15056/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35232 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
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. 314-15057/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35233 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la previsió d’ajuts i subvencions 
a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) per al 
Festival Internacional de Jazz del 2012
Tram. 314-15058/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35234 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 serà l’import dels ajuts i/o subvencions previstes 
del Departament de Cultura a l’Ajuntament de Reus, per 
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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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import dels ajuts i les subvencions 
atorgats el 2011 a l’Ajuntament de Reus 
(Baix Camp) per al Festival Europeu de Curt-
metratges
Tram. 314-15059/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35235 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import dels ajuts i les subvencions 
atorgats el 2010 a l’Ajuntament de Reus 
(Baix Camp) per al Festival Europeu de Curt-
metratges
Tram. 314-15060/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35236 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la previsió d’ajuts i subvencions 
a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) per al 
Festival Europeu de Curtmetratges del 2012
Tram. 314-15061/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35237 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els acords, convenis i subvenci-
ons signats amb l’Ajuntament de Reus (Baix 
Camp) amb relació al Centre d’Art Cal Massó
Tram. 314-15062/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35238 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació econòmica dels acords, 
convenis i subvencions signats amb l’Ajun-
tament de Reus (Baix Camp) amb relació al 
Centre d’Art Cal Massó per al 2011
Tram. 314-15063/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35239 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació econòmica dels acords, 
convenis i subvencions signats amb l’Ajun-
tament de Reus (Baix Camp) amb relació al 
Centre d’Art Cal Massó per al 2010
Tram. 314-15064/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35240 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
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. 314-15065/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35241 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 quins termes creu el Govern, Departament de 
Cultu ra 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els acords, convenis i subvenci-
ons signats amb l’Ajuntament de Reus (Baix 
Camp) amb relació al Museu d’Arqueologia 
Salvador Vilaseca
Tram. 314-15066/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35242 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació econòmica dels acords, 
convenis i subvencions signats amb l’Ajun-
tament de Reus (Baix Camp) amb relació al 
Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca per 
al 2011
Tram. 314-15067/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35243 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 econòmica dels acords, convenis, 
subvencions establerts entre el Govern Departament de 
Cultura i l’Ajuntament de Reus en relació amb el Museu 
d’Arqueologia Salvador Vilaseca de Reus per al present 
2011?

Palau del Parlament, 12 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 econòmica dels acords, 
convenis i subvencions signats el 2010 amb 
l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb re-
lació al Museu d’Arqueologia Salvador Vila-
seca
Tram. 314-15068/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35244 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la causa de la reducció dels horaris 
de visita del Museu d’Arqueologia Salvador 
Vilaseca, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-15069/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35245 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– 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 que 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els acords, convenis i subvenci-
ons signats amb l’Ajuntament de Reus (Baix 
Camp) amb relació al Museu d’Art i Història
Tram. 314-15070/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35246 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació econòmica dels acords, 
convenis i subvencions signats amb l’Ajun-
tament de Reus (Baix Camp) amb relació al 
Museu d’Art i Història per al 2011
Tram. 314-15071/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35247 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació econòmica dels acords, 
convenis i subvencions signats el 2010 amb 
l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb rela-
ció al Museu d’Art i Història
Tram. 314-15072/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35248 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la causa de la reducció dels horaris 
de visita del Museu d’Art i Història, de Reus 
(Baix Camp)
Tram. 314-15073/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35249 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– 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 que l’Ajuntament de Reus reduís els horaris de 
visita de l’esmentat museu?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els acords, convenis i subvenci-
ons signats amb l’Ajuntament de Reus (Baix 
Camp) amb relació al Centre de la Imatge 
Mas Iglesias
Tram. 314-15074/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35250 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació econòmica dels acords, 
convenis i subvencions signats amb l’Ajun-
tament de Reus (Baix Camp) amb relació al 
Centre de la Imatge Mas Iglesias per al 2011
Tram. 314-15075/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35251 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació econòmica dels acords, 
convenis i subvencions signats el 2010 amb 
l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb rela-
ció al Centre de la Imatge Mas Iglesias
Tram. 314-15076/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35252 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la causa de la reducció dels horaris 
de visita del Centre de la Imatge Mas Iglesi-
as, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-15077/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35253 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-



28 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 215

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 124

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: 

– 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit 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. 314-15078/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35254 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 va ser l’aportació del Govern durant el 2010 al 
Festival Internacional de pel·lícules amb imatges d’arxiu 
Memorimage que organitza des del Centre de la Imatge 
Mas Iglesias l’Ajuntament de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit 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. 314-15079/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35255 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 ha estat l’aportació del Govern durant el 2011 al 
Festival Internacional de pel·lícules amb imatges d’arxiu 
Memorimage que organitza des del Centre de la Imatge 
Mas Iglesias l’Ajuntament de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els acords, convenis i subvenci-
ons signats amb l’Ajuntament de Reus (Baix 
Camp) amb relació al Centre d’Arts Escèni-
ques
Tram. 314-15080/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35256 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 
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– 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació econòmica dels acords, 
convenis i subvencions signats el 2010 amb 
l’Ajuntament de Reus(Baix Camp) amb rela-
ció al Centre d’Arts Escèniques
Tram. 314-15081/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35257 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació econòmica dels acords, 
convenis i subvencions signats el 2011 amb 
l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb rela-
ció al Centre d’Arts Escèniques
Tram. 314-15082/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35258 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions i les inversions previs-
tes per al Centre d’Arts Escèniques, de Reus 
(Baix Camp), que han estat anul·lades o re-
programades de l’1 de gener de 2011 ençà
Tram. 314-15083/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35259 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 
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– 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació econòmica que ha rebut 
l’Arxiu Comarcal del Baix Camp, de Reus, el 
2011
Tram. 314-15084/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35260 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació econòmica que ha rebut 
l’Arxiu Comarcal del Baix Camp, de Reus, el 
2010
Tram. 314-15085/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35261 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords, convenis i subvencions 
signats amb l’Ajuntament de Reus amb rela-
ció a l’Arxiu Comarcal del Baix Camp
Tram. 314-15086/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació econòmica dels acords, 
convenis i subvencions signats amb l’Ajun-
tament de Reus amb relació a l’Arxiu Comar-
cal del Baix Camp per al 2011
Tram. 314-15087/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35264 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
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. 314-15088/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35265 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del Departament de 
Cultura a Reus (Baix Camp) per al millora-
ment de l’oferta cinematogràfica en versió 
original
Tram. 314-15089/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35266 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes a Reus (Baix 
Camp) per al millorament de l’oferta cinema-
togràfica en versió original
Tram. 314-15090/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35267 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 previstes el Departament de Cul-
tura en relació a la millora de l’oferta cinematogràfica en 
versió original a la ciutat de Reus?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del Departament de 
Cultura a Reus (Baix Camp) per al millora-
ment de l’oferta cinematogràfica en català
Tram. 314-15091/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35268 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes a Reus (Baix 
Camp) per al millorament de l’oferta cinema-
togràfica en català
Tram. 314-15092/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 35269 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 
Cultu ra 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
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cessament de l’assessor en projec-
tes transversals del Departament d’Interior i 
la tasca que ha dut a terme del 7 de gener al 
30 de novembre de 2011
Tram. 314-15093/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 35320 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-la-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-men-
tari: 

– Per quines raons s’ha cessat el passat 30 de novem-
bre d’enguany a l’assessor en projectes transversals del 
Departament d’Interior (Resolució INT/2826/2011, de 
30 de novembre)?
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– Quina han estat la tasca i els projectes desenvolu-pats 
per l’assessor en projectes transversals del Depar-tament 
d’Interior des de la seva ratificació el passat 7 de gener 
(Resolució INT/29/2011, de 7 de gener) fins el seu ces-
sament (Resolució INT/2826/2011, de 30 de novembre)?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les trucades al 061 que no han estat 
ateses durant la primera setmana de de-
sembre del 2011
Tram. 314-15094/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 35335 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Quantes trucades al 061 no s’han atès diàriament du-
rant la primera setmana de desembre?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les trucades al 061 que no han estat 
ateses durant la primera setmana de de-
sembre del 2011 en el torn de matí
Tram. 314-15095/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 35336 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Quantes trucades al 061 no s’han atès al torn de matí 
diàriament durant la primera setmana de desembre?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les trucades al 061 que no han estat 
ateses durant la primera setmana de de-
sembre del 2011 en el torn de tarda
Tram. 314-15096/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 35337 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Quantes trucades al 061 no s’han atès al torn de tarda 
diàriament durant la primera setmana de desembre?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors acomiadats 
per Arvato Qualytel com a concessionària 
de l’atenció telefònica del Servei d’Emer-
gències Mèdiques
Tram. 314-15097/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 35338 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 
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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: 

– Quants treballadors s’han acomiadat per part de la 
nova Concesionaria Arvato Qualytel de l’atenció telefò-
nica del SEM?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hospitals que han tancat 
la unitat hospitalària de desintoxicació
Tram. 314-15098/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 35339 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Quants hospitals han tancat la unitat hospitalària de 
desintoxicació (UHD)?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a l’obertura de 
la unitat hospitalària de desintoxicació de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol
Tram. 314-15099/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 35340 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Quan està previst obrir la unitat hospitalària de desin-
toxicació (UHD) de l’Hospital Germans Trias i Pujol?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a l’obertura de 
la unitat hospitalària de desintoxicació de 
l’Hospital Joan XXIII
Tram. 314-15100/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 35341 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Quan està previst obrir la unitat hospitalària de desin-
toxicació (UHD) de l’Hospital Joan XXIII?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recol·locació dels pacients de les 
unitats hospitalàries de desintoxicació que 
han estat tancades
Tram. 314-15101/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 35342 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 
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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: 

– On s’han reubicat els pacients de les unitats hospitalà-
ries de desintoxicació (UHD) tancades?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals de la uni-
tat hospitalària de desintoxicació de l’Hos-
pital Germans Trias i Pujol que han estat 
acomiadats o als quals no s’ha renovat el 
contracte
Tram. 314-15102/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 35343 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Quants professionals de la unitat hospitalària de de-
sintoxicació (UHD) de l’Hospital Germans Trias i Pujol 
han estat acomiadats? A quants no se’ls ha renovat el 
contracte?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals de la uni-
tat hospitalària de desintoxicació de l’Hos-
pital Joan XXIIl que han estat acomiadats o 
als quals no s’ha renovat el contracte
Tram. 314-15103/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 35344 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Quants professionals de la unitat hospitalària de de-
sintoxicació (UHD) de l’Hospital Joan XXIII han estat 
acomiadats? A quants no se’ls ha renovat el contracte?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals de la uni-
tat hospitalària de desintoxicació de l’Hos-
pital de Bellvitge que han estat acomiadats 
o als quals no s’ha renovat el contracte
Tram. 314-15104/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 35345 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Quants professionals de la unitat hospitalària de de-
sintoxicació (UHD) de l’Hospital de Bellvitge han estat 
acomiadats? A quants no se’ls ha renovat el contracte?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a l’obertura de 
la unitat hospitalària de desintoxicació de 
l’Hospital de Bellvitge
Tram. 314-15105/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 35346 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Quan està previst obrir la unitat hospitalària de desin-
toxicació (UHD) de l’Hospital de Bellvitge?

Palau del Parlament, 12 de desembre 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 es-
crit sobre l’abandonament dels estudis per 
part dels alumnes dels centres de formació 
d’adults en horari nocturn a la demarcació 
de Tarragona
Tram. 314-15106/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 35353 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-la-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

A la demarcació de Tarragona s’ofereixen en diversos 
centres que ofereixen en horari nocturn la formació per 
adults per obtenir el graduat d’ESO. En aquest àmbit 
l’abandonament dels estudis és molt elevat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-men-
tari: 

1. Quants i quins centres ofereixen en horari nocturn a 
la demarcació de Tarragona la formació per adults per 
obtenir el graduat d’ESO?

2. Quants alumnes van iniciar el curs 2010-2011 i quants 
el van acabar en cada centre?

3. Quants alumnes van iniciar el curs 2011-2012 i quants 
el continuen cursant actualment en cada centre?

4. Quins son els motius d’abandonament dels estudis?

5. Quants d’aquests centres ofereixen la formació en 
llengua castellana o en el seu cas, quin és el percentat-
ge d’hores que s’imparteix en aquesta llengua en cada 
centre?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2011 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en funcionament i el cost 
del projecte del camp de futbol del carrer de 
l’Energia, de Barcelona
Tram. 314-15107/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 35539 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parla-men-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-men-
tari: 

1. Quins són els motius pels quals el Camp de futbol del 
carrer Energia, propietat de la Generalitat, tenint data 
d’entrega i apertura (setembre 2010), hagi trigat un any 
en posar-se en funcionament (agost 2011) i quina és la 
despesa que ha suposat aquet retard?

2. Quant han costat les reparacions i perquè han trigat 
tant de temps en realitzar-se?

3. Quines modificacions tècniques i pressupostàries 
s’han produït exactament al camp lliurat a l’agost de 
2011 respecte al que preveia el projecte inicial?

4. Per què no s’ha construït la graderia projectada?

5. Quant ha costat la instal·lació finalment?

6. Està previst realitzar altres millores en la instal·lació? 
Quines serien aquestes millores i quin seria el pressu-
post?

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011 

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per a la construcció del 
centre d’atenció primària i de la resta d’equi-
paments previstos a Can Batlló, al barri de 
la Bordeta de Barcelona
Tram. 314-15108/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 35540 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parla-men-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-men-
tari: 

1. El tema del futur CAP de la Bordeta sembla encar-
rilat. Començarà a principis d’any la seva construcció?

2. Quin serà el calendari de realització de la resta d’equi-
paments prevists en Can Batlló que ha de realitzar la Ge-
neralitat com la construcció d’un CEIP, un nou camp de 
futbol i d’entrenament, equipament per a persones amb 
discapacitats etc.?

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011 

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’execució de les obres 
de la residència per a gent gran i centre de 
dia al carrer de l’Energia, de Barcelona
Tram. 314-15109/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 35541 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parla-men-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-men-
tari: 

– En relació als equipaments prevists en el carrer Ener-
gia del barri de San Cristòbal, quin és el calenda-ri 

d’execució de les obres de la Residència per a gent gran 
i del centre de dia?

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011 

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa anual en bonificacions de 
peatges per a residents o usuaris habituals 
els anys 2010 i 2011
Tram. 314-15110/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 37606 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-men-
tari: 

1. Quina ha estat la despesa anual pagada en concepte de 
«peatges a l’ombra» en els exercicis 2010 i 2011 en ca-
dascun dels trams existents a Catalunya en aquest règim 
d’explotació?

2. Quina ha estat la despesa en bonificacions de peat-ges 
per a residents o usuaris habituals en cadascun dels pe-
atges bonificats a Catalunya durant els anys 2010 i 2011?

3. En cada cas, quina estat la quantitat aportada per la 
Generalitat i per l’Estat?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a prescindir del servei 
de prevenció de salut laboral del Departa-
ment d’Interior
Tram. 314-15111/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37648 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Per quins motius el Departament d’Interior ha decidit 
prescindir del Servei de prevenció de salut laboral del 
Departament i ha comunicat a les set infermeres que hi 
han treballat fins ara que no els hi renovarà el contracte?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació de les infermeries del 
Departament d’Interior
Tram. 314-15112/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37649 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– A quina finalitat destinarà a partir d’ara el Departa-
ment d’Interior les infermeries ben dotades instal·lades 
als Serveis Territorials i a la seu central del Departa-
ment, si no renova el contracte a les set infermeres que 

han treballat fins ara al Servei de prevenció de salut la-
boral del Departament?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la legislació en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals per 
part del Departament d’Interior
Tram. 314-15113/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37650 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Considera el Govern que la pretensió del Departament 
d’Interior de que a partir d’ara les revisions laborals al 
Departament les faci l’ICS, enlloc d’especialistes en sa-
lut laboral, compleix la legislació en matèria de preven-
ció de riscos laborals?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les administracions de la Catalu-
nya Nord que han establert acords de col-
laboració amb la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-15114/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37651 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Amb quines administracions de Catalunya Nord ha es-
tablert acords de col·laboració la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats de la Catalunya Nord que 
han establert acords de col·laboració amb la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-15115/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37652 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Amb quines entitats de Catalunya Nord ha establert 
acords de col·laboració la Casa de la Generalitat a Perpinyà?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com els conflictes laborals 
de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Ros-
selló) han afectat les relacions amb les ad-
ministracions de la Catalunya Nord
Tram. 314-15116/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37653 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– De quina manera els conflictes laborals que s’hi han 
donat, ha afectat la relació de la Casa de la Generalitat 
amb les diferents administracions de Catalunya Nord?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com els conflictes laborals 
de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Ros-
selló) han afectat les relacions amb les enti-
tats de la Catalunya Nord
Tram. 314-15117/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37654 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– De quina manera els conflictes laborals que s’hi han 
donat, ha afectat la relació de la Casa de la Generalitat 
amb les diferents entitats de Catalunya Nord?

Palau del Parlament, 15 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 relació entre la Casa de la Genera-
litat a Perpinyà (Rosselló) i el Consell Regio-
nal del Llenguadoc-Rosselló
Tram. 314-15118/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37655 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 relació manté la Casa de la Generalitat a Perpi-
nyà amb el Consell Regional de Llenguadoc-Rosselló?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació que manté la Casa de la Ge-
neralitat a Perpinyà (Rosselló) amb el Con-
solat d’Espanya d’aquesta ciutat
Tram. 314-15119/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37656 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 relació manté la Casa de la Generalitat a Perpi-
nyà amb el Consolat d’Espanya d’aquesta ciutat?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el rol de la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà (Rosselló) quan es constitueixi 
l’Agrupació Europea de Cooperació Territo-
rial de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-15120/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37657 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 ha de ser el rol de la Casa de la Generalitat a Per-
pinyà una vegada es constitueixi formalment l’Agrupació 
Europea de Cooperació Territorial (AECT) de l’Espai 
Català Transfronterer?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el sentit de l’existència de la Casa de 
la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) quan es 
constitueixi l’Agrupació Europea de Coope-
ració Territorial de l’Espai Català Transfron-
terer
Tram. 314-15121/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37658 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 
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– Té sentit per al Govern l’existència de la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà una vegada es constitueixi for-
malment l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial 
(AECT) de l’Espai Català Transfronterer?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la idoneïtat de cedir la infraestructura 
de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Ros-
selló) a l’Agrupació Europea de Cooperació 
Territorial de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-15122/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37659 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– El Govern considera oportú cedir la infraestructura de 
la Casa de la Generalitat a Perpinyà a l’Agrupació Euro-
pea de Cooperació Territorial (AECT) de l’Espai Català 
Transfronterer, una vegada aquesta es constitueixi for-
malment?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la idoneïtat de cedir el personal de la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) 
a l’Agrupació Europea de Cooperació Terri-
torial de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-15123/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37660 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– El Govern considera oportú cedir el personal de la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà a l’Agrupació Euro-
pea de Cooperació Territorial (AECT) de l’Espai Català 
Transfronterer, una vegada aquesta es constitueixi for-
malment?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris de carrera 
que integren la plantilla de la Casa de la Ge-
neralitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-15124/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37661 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 
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– Quin és el nombre de funcionaris de carrera que for-
men part de la plantilla de la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de funcionaris de car-
rera sobre el total de la plantilla de la Casa 
de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-15125/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37662 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 percentatge representen els funcionaris de carre-
ra, sobre el total de la plantilla de la Casa de la Genera-
litat a Perpinyà?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans materials amb què dotarà 
l’Agrupació Europea de Cooperació Territo-
rial de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-15126/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37663 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 quins mitjans materials pensa dotar el Govern de la 
Generalitat l’Agrupació Europea de Cooperació Territo-
rial (AECT) de l’Espai Català Transfronterer, una vega-
da aquesta es constitueixi formalment?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos humans amb què dotarà 
l’Agrupació Europea de Cooperació Territo-
rial de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 314-15127/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37664 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 quins recursos humans pensa dotar el Govern de la 
Generalitat l’Agrupació Europea de Cooperació Territo-
rial (AECT) de l’Espai Català Transfronterer, una vega-
da aquesta es constitueixi formalment?

Palau del Parlament, 15 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 reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de l’Alt Urgell
Tram. 314-15128/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37865 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realitza-
des per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han re-
but ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des dels 
mesos de gener a novembre de 2011 en el territori del Go-
vern Territorial de Salut de l’Alt Urgell, relacionats mes a 
mes i, en el cas de les reclamacions, relacio nades, també,  
per motius de les reclamació, segons la codificació de les 
reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de l’Alta Ribagorça
Tram. 314-15129/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37866 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realitzades 
per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han rebut ja 
sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des dels me-
sos de gener a novembre de 2011 en el territori del Govern 
Territorial de Salut de l’Alta Ribagorça, relacionats mes a 
mes i, en el cas de les reclamacions, relacionades, també,  
per motius de les reclamació, segons la codificació de les 
reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de la Cerdanya
Tram. 314-15130/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37867 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realitza-
des per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han re-
but ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des dels 
mesos de gener a novembre de 2011 en el territori del Go-
vern Territorial de Salut de la Cerdanya, relacionats mes a 
mes i, en el cas de les reclamacions, relacionades, també,  
per motius de les reclamació, segons la codificació de les 
reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Pallars Jussà i el Pa-
llars Sobirà
Tram. 314-15131/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37868 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territo-
ri del Govern Territorial de Salut del Pallars Jussà i el 
Pallars Sobirà, relacionats mes a mes i, en el cas de les 
reclamacions, relacionades, també, per motius de les re-
clamació, segons la codificació de les reclamacions esta-
blert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de la Val d’Aran
Tram. 314-15132/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37869 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut de la Vall d’Aran, relaci-
onats mes a mes i, en el cas de les reclamacions, relaci-
onades, també, per motius de les reclamació, segons la 
codificació de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de Lleida
Tram. 314-15133/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37870 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territo-
ri del Govern Territorial de Salut de Lleida, relacionats 
mes a mes i, en el cas de les reclamacions, relacionades, 
també, per motius de les reclamació, segons la codifica-
ció de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de l’Alt Camp i la Conca 
de Barberà
Tram. 314-15134/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37871 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Camp i la Con-
ca de Barberà, relacionats mes a mes i, en el cas de les 
reclamacions, relacionades, també, per motius de les re-
clamació, segons la codificació de les reclamacions esta-
blert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Baix Camp
Tram. 314-15135/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37872 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut del Baix Camp, relaci-
onats mes a mes i, en el cas de les reclamacions, relaci-
onades, també, per motius de les reclamació, segons la 
codificació de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Baix Penedès
Tram. 314-15136/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37873 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut del Baix Penedès, rela-
cionats mes a mes i, en el cas de les reclamacions, rela-
cionades, també, per motius de les reclamació, segons la 
codificació de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Tarragonès
Tram. 314-15137/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37874 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut del Tarragonès, relacio-
nats mes a mes i, en el cas de les reclamacions, relaci-
onades, també, per motius de les reclamació, segons la 
codificació de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de l’Altebrat
Tram. 314-15138/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37875 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut de Altebrat, relacionats 
mes a mes i, en el cas de les reclamacions, relacionades, 
també, per motius de les reclamació, segons la codifica-
ció de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Baix Ebre
Tram. 314-15139/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37876 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut del Baix Ebre, relacionats 
mes a mes i, en el cas de les reclamacions, relacionades, 
també, per motius de les reclamació, segons la codifica-
ció de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Montsià
Tram. 314-15140/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37877 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut del Montsià, relacionats 
mes a mes i, en el cas de les reclamacions, relacionades, 
també, per motius de les reclamació, segons la codifica-
ció de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de l’Alt Empordà
Tram. 314-15141/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37878 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Empordà, relaci-
onats mes a mes i, en el cas de les reclamacions, relaci-
onades, també, per motius de les reclamació, segons la 
codificació de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de l’Alt Maresme i la Sel-
va Marítima
Tram. 314-15142/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37879 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territo-
ri del Govern Territorial de Salut de l’Alt Maresme i la 
Selva Marítima, relacionats mes a mes i, en el cas de les 
reclamacions, relacionades, també, per motius de les re-
clamació, segons la codificació de les reclamacions esta-
blert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Baix Empordà
Tram. 314-15143/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37880 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut del Baix Empordà, rela-
cionats mes a mes i, en el cas de les reclamacions, rela-
cionades, també, per motius de les reclamació, segons la 
codificació de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de la Garrotxa
Tram. 314-15144/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37881 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut de la Garrotxa, relacio-
nats mes a mes i, en el cas de les reclamacions, relaci-
onades, també, per motius de les reclamació, segons la 
codificació de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han 
rebut de gener a novembre del 2011 al Go-
vern Territorial de Salut del Gironès, el Pla 
de l’Estany i la Selva Interior
Tram. 314-15145/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37882 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut del Gironès, Pla de l’Es-
tany i la Selva Interior, relacionats mes a mes i, en el cas 
de les reclamacions, relacionades, també, per motius de 
les reclamació, segons la codificació de les reclamacions 
establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Ripollès
Tram. 314-15146/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37883 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut del Ripollès, relacionats 
mes a mes i, en el cas de les reclamacions, relacionades, 
també, per motius de les reclamació, segons la codifica-
ció de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de l’Anoia
Tram. 314-15147/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37884 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territo-
ri del Govern Territorial de Salut de l’Anoia, relacionats 
mes a mes i, en el cas de les reclamacions, relacionades, 
també, per motius de les reclamació, segons la codifica-
ció de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Bages i el Solsonès
Tram. 314-15148/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37885 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut del Bages i el Solsonès, 
relacionats mes a mes i, en el cas de les reclamacions, re-
lacionades, també, per motius de les reclamació, segons 
la codificació de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Fascicle quart
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Berguedà
Tram. 314-15149/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37886 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realitza-
des per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han re-
but ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des dels 
mesos de gener a novembre de 2011 en el territori del Go-
vern Territorial de Salut del Berguedà, relacionats mes a 
mes i, en el cas de les reclamacions, relacionades, també,  
per motius de les reclamació, segons la codificació de les 
reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut d’Osona
Tram. 314-15150/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37887 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut d’Osona, relacionats mes 
a mes i, en el cas de les reclamacions, relacionades, tam-
bé, per motius de les reclamació, segons la codificació de 
les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de l’Alt Penedès
Tram. 314-15151/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37888 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realitza-
des per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han re-
but ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des dels 
mesos de gener a novembre de 2011 en el territori del Go-
vern Territorial de Salut de l’Alt Penedès, relacionats mes 
a mes i, en el cas de les reclamacions, relacionades, també,  
per motius de les reclamació, segons la codificació de les 
reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA



28 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 215

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Baix Llobregat Centre 
i Fontsanta
Tram. 314-15152/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37889 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Cen-
tre i Fontsanta, relacionats mes a mes i, en el cas de les 
reclamacions, relacionades, també, per motius de les re-
clamació, segons la codificació de les reclamacions esta-
blert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord
Tram. 314-15153/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37890 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord, 
relacionats mes a mes i, en el cas de les reclamacions, re-
lacionades, també, per motius de les reclamació, segons 
la codificació de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral
Tram. 314-15154/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37891 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Lito-
ral, relacionats mes a mes i, en el cas de les reclamaci-
ons, relacionades, també, per motius de les reclamació, 
segons la codificació de les reclamacions establert per 
CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Baix Montseny
Tram. 314-15155/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37892 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realitzades 
per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han rebut ja 
sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des dels me-
sos de gener a novembre de 2011 en el territori del Govern 
Territorial de Salut del Baix Montseny, relacionats mes a 
mes i, en el cas de les reclamacions, relacionades, també,  
per motius de les reclamació, segons la codificació de les 
reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Baix Vallès
Tram. 314-15156/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37893 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realitza-
des per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han re-
but ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des dels 
mesos de gener a novembre de 2011 en el territori del Go-
vern Territorial de Salut del Baix Vallès, relacionats mes a 
mes i, en el cas de les reclamacions, relacionades, també,  
per motius de les reclamació, segons la codificació de les 
reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de Barcelona Nord
Tram. 314-15157/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37894 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realitzades 
per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han rebut ja 
sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des dels me-
sos de gener a novembre de 2011 en el territori del Govern 
Territorial de Salut de Barcelona Nord, relacionats mes a 
mes i, en el cas de les reclamacions, relacionades, també,  
per motius de les reclamació, segons la codificació de les 
reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de Barcelona Esquerra
Tram. 314-15158/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37895 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon,  
des dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territo-
ri del Govern Territorial de Salut de Barcelona Esquerra, 
relacionats mes a mes i, en el cas de les reclamacions, re-
lacionades, també, per motius de les reclamació, segons 
la codificació de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de Barcelona Dreta
Tram. 314-15159/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37896 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realitzades 
per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han rebut ja 
sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des dels me-
sos de gener a novembre de 2011 en el territori del Govern 
Territorial de Salut de Barcelona dreta, relacionats mes a 
mes i, en el cas de les reclamacions, relacionades, també,  
per motius de les reclamació, segons la codificació de les 
reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de Barcelona Litoral Mar
Tram. 314-15160/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37897 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut de Barcelona Litoral Mar, 
relacionats mes a mes i, en el cas de les reclamacions, re-
lacionades, també, per motius de les reclamació, segons  
la codificació de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Barcelonès Nord i el 
Baix Maresme
Tram. 314-15161/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37898 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territo-
ri del Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord 
i el Baix Maresme, relacionats mes a mes i, en el cas 
de les reclamacions, relacionades, també, per motius de 
les reclamació, segons la codificació de les reclamacions 
establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Garraf
Tram. 314-15162/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37899 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori del 
Govern Territorial de Salut del Garraf, relacionats mes a 
mes i, en el cas de les reclamacions, relacionades, també,  
per motius de les reclamació, segons la codificació de les 
reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de l’Hospitalet i el Prat de 
Llobregat
Tram. 314-15163/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37900 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori del 
Govern Territorial de Salut de l’Hospitalet i el Prat de Llo-
bregat, relacionats mes a mes i, en el cas de les reclama-
cions, relacionades, també, per motius de les reclamació,  
segons la codificació de les reclamacions establert per 
CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Maresme Central
Tram. 314-15164/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37901 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon,  
des dels mesos de gener a novembre de 2011 en el terri-
tori del Govern Territorial de Salut del Maresme Central, 
relacionats mes a mes i, en el cas de les reclamacions, re-
lacionades, també, per motius de les reclamació, segons 
la codificació de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han 
rebut de gener a novembre del 2011 al Go-
vern Territorial de Salut del Vallès Occiden-
tal Oest
Tram. 314-15165/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37902 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori del 
Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Oest, 
relacionats mes a mes i, en el cas de les reclamacions, re-
lacionades, també, per motius de les reclamació, segons  
la codificació de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Vallès Occidental Est
Tram. 314-15166/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37903 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realit-
zades per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han 
rebut ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des 
dels mesos de gener a novembre de 2011 en el territori 
del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Est, 
relacionats mes a mes i, en el cas de les reclamacions, re-
lacionades, també, per motius de les reclamació, segons  
la codificació de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector 
Central
Tram. 314-15167/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37904 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments realitza-
des per usuaris i usuàries dels serveis sanitaris, s’han re-
but ja sigui per escrit o a través de Sanitat Respon, des dels 
mesos de gener a novembre de 2011 en el territori del Go-
vern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Cen-
tral, relacionats mes a mes i, en el cas de les reclamacions, 
relacionades, també, per motius de les reclamació, segons  
la codificació de les reclamacions establert per CatSalut?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del l’Alt 
Urgell
Tram. 314-15168/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37905 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut de l’Alt Urgell i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut de l’Alta 
Ribagorça
Tram. 314-15169/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37906 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut de l’Alta Ribagorça i per quins 
motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut de la Cer-
danya
Tram. 314-15170/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37907 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut de la Cerdanya i per quins mo-
tius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Pa-
llars Jussà i el Pallars Sobirà
Tram. 314-15171/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37908 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-

vern territorial de salut del Pallars Jussà i el Pallars So-
birà i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut de la Val 
d’Aran
Tram. 314-15172/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37909 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del 
Govern territorial de salut de la Vall d’Aran i per quins 
motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut de Lleida
Tram. 314-15173/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37910 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut de Lleida i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Camp i la Conca de Barberà
Tram. 314-15174/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37911 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut de l’Alt Camp i la Conca de Bar-
berà i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Camp
Tram. 314-15175/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37912 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut del Baix Camp i per quins mo-
tius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Penedès
Tram. 314-15176/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37913 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del 
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Govern territorial de salut del Baix Penedès i per quins 
motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Tar-
ragonès
Tram. 314-15177/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37914 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut del Tarragonès i per quins mo-
tius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les reclamacions i els suggeriments que 
es van rebre de gener a novembre del 2010 al 
Govern Territorial de Salut de l’Altebrat
Tram. 314-15178/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37915 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut d’Altebrat i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Ebre
Tram. 314-15179/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37916 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut del Baix Ebre i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Mont-
sià
Tram. 314-15180/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37917 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut del Montsià i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Empordà
Tram. 314-15181/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37918 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del 

Govern territorial de salut de l’Alt Empordà i per quins 
motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Maresme i la Selva Marítima
Tram. 314-15182/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37919 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut de l’Alt Maresme i la Selva Marí-
tima i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Empordà
Tram. 314-15183/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37920 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut del Baix Empordà i per quins 
motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut de la Gar-
rotxa
Tram. 314-15184/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37921 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-

vern territorial de salut de la Garrotxa i per quins mo-
tius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Giro-
nès, el Pla de l’Estany i la Selva Interior
Tram. 314-15185/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37922 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut del Gironès, Pla de l’Estany i la 
Selva Interior i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Ripo-
llès
Tram. 314-15186/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37923 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut del Ripollès i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut de l’Anoia
Tram. 314-15187/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37924 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut de l’Anoia i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Bages 
i el Solsonès
Tram. 314-15188/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37977 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del 
Govern territorial de salut del Bages i el Solsonès i per 
quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Ber-
guedà
Tram. 314-15189/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37978 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut del Berguedà i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut d’Osona
Tram. 314-15190/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37979 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut d’Osona i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Penedès
Tram. 314-15191/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37980 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del 
Govern territorial de salut del ‘Alt Penedès i per quins 
motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Llobregat Centre i Fontsanta
Tram. 314-15192/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37981 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut del Baix Llobregat Centre i Font-
santa i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Llobregat Nord
Tram. 314-15193/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37982 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-

vern territorial de salut del Baix Llobregat Nord i per 
quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Llobregat Litoral
Tram. 314-15194/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37983 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut del Baix Llobregat Litoral i per 
quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Montseny
Tram. 314-15195/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37984 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut del Baix Montseny i per quins 
motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Baix 
Vallès
Tram. 314-15196/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37985 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del 

Govern territorial de salut del Baix Vallès i per quins 
motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut de Bar-
celona Nord
Tram. 314-15197/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37986 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut de Barcelona Nord i per quins 
motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut de Barce-
lona Esquerra
Tram. 314-15198/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37987 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del 
Govern territorial de salut de Barcelona Esquerra i per 
quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut de Bar-
celona Dreta
Tram. 314-15199/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-

vern territorial de salut de Barcelona Dreta i per quins 
motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut de Barce-
lona Litoral Mar
Tram. 314-15200/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37989 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut de Barcelona Litoral Mar i per 
quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Bar-
celonès Nord i el Baix Maresme
Tram. 314-15201/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut del Barcelonès Nord i el Baix 
Maresme i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Garraf
Tram. 314-15202/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37991 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut del Garraf i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut de l’Hos-
pitalet i el Prat de Llobregat
Tram. 314-15203/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37992 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut de l’Hospitalet i el Prat de Llo-
bregat i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA



28 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 215

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Ma-
resme Central
Tram. 314-15204/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37993 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut del Maresme Central i per quins 
motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Vallès 
Occidental Oest
Tram. 314-15205/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37994 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-

vern territorial de salut del Vallès Occidental Oest i per 
quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Vallès 
Occidental Est
Tram. 314-15206/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37995 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut del Vallès Occidental Est i per 
quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
que es van rebre de gener a novembre del 
2010 al Govern Territorial de Salut del Vallès 
Oriental Sector Central
Tram. 314-15207/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 37996 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 nombre de reclamacions i suggeriments es van 
rebre de gener a novembre de 2010 en el territori del Go-
vern territorial de salut del Vallès Oriental Sector Cen-
tral i per quins motius?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bres-
sol Lligabosc, de Reus (Baix Camp), en apli-
cació del conveni de funcionament
Tram. 314-15208/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38321 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Durant el 2011 quin has estat l’import que ha lliurat el 
Govern a l’Escola Bressol Municipal de Reus Lligabosc 
fruit del conveni de funcionament?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bres-
sol Margalló, de Reus (Baix Camp), en apli-
cació del conveni de funcionament
Tram. 314-15209/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38322 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Durant el 2011 quin has estat l’import que ha lliurat el 
Govern a l’Escola Bressol Municipal de Reus Margalló 
fruit del conveni de funcionament?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bres-
sol La Ginesta, de Reus (Baix Camp), en 
aplicació del conveni de funcionament
Tram. 314-15210/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38323 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Durant el 2011 quin has estat l’import que ha lliurat el 
Govern a l’Escola Bressol Municipal de Reus La Ginesta 
fruit del conveni de funcionament?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bres-
sol El Marfull, de Reus (Baix Camp), en apli-
cació del conveni de funcionament
Tram. 314-15211/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38324 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Durant el 2011 quin has estat l’import que ha lliurat el 
Govern a l’Escola Bressol Municipal de Reus El Marfull 
fruit del conveni de funcionament?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bres-
sol Montsant, de Reus (Baix Camp), en apli-
cació del conveni de funcionament
Tram. 314-15212/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38325 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Durant el 2011 quin has estat l’import que ha lliurat el 
Govern a l’Escola Bressol Municipal de Reus Montsant 
fruit del conveni de funcionament?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bres-
sol L’Olivera, de Reus (Baix Camp), en apli-
cació del conveni de funcionament
Tram. 314-15213/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38326 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Durant el 2011 quin has estat l’import que ha lliurat el 
Govern a l’Escola Bressol Municipal de Reus L’Olivera 
fruit del conveni de funcionament?

Palau del Parlament, 16 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’import lliurat el 2010 a l’escola bres-
sol Lligabosc, de Reus (Baix Camp), en apli-
cació del conveni de funcionament
Tram. 314-15214/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38327 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 va ser l’import que va lliurar durant el 2010 el 
Govern a l’Escola Bressol Municipal de Reus Lligabosc 
fruit del conveni de funcionament?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import lliurat el 2010 a l’escola bres-
sol Margalló, de Reus (Baix Camp), en apli-
cació del conveni de funcionament
Tram. 314-15215/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38328 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 va ser l’import que va lliurar durant el 2010 el 
Govern a l’Escola Bressol Municipal de Reus Margalló 
fruit del conveni de funcionament?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bres-
sol La Ginesta, de Reus (Baix Camp), en 
aplicació del conveni de funcionament
Tram. 314-15216/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38329 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 va ser l’import que va lliurar durant el 2010 el 
Govern a l’Escola Bressol Municipal de Reus La Ginesta 
fruit del conveni de funcionament?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import lliurat el 2010 a l’escola bres-
sol El Marfull, de Reus (Baix Camp), en apli-
cació del conveni de funcionament
Tram. 314-15217/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38330 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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: 

– Quin va ser l’import que va lliurar durant el 2010 el 
Govern a l’Escola Bressol Municipal de Reus El Marfull 
fruit del conveni de funcionament?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import lliurat el 2010 a l’escola bres-
sol Montsant, de Reus (Baix Camp), en apli-
cació del conveni de funcionament
Tram. 314-15218/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38331 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 va ser l’import que va lliurar durant el 2010 el 
Govern a l’Escola Bressol Municipal de Reus Montsant 
fruit del conveni de funcionament?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import lliurat el 2010 a l’escola bres-
sol L’Olivera, de Reus (Baix Camp), en apli-
cació del conveni de funcionament
Tram. 314-15219/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38332 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 va ser l’import que va lliurar durant el 2010 el 
Govern a l’Escola Bressol Municipal de Reus L’Olivera 
fruit del conveni de funcionament?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres i la posada en funcionament 
de la nova escola de Campdevànol (Ripo-
llès)
Tram. 314-15220/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38343 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten les preguntes següents, per tal que els 
siguin contestades amb resposta escrita.

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

1) Quin és el termini que preveu el Govern per l’inici de 
les obres de l’escola nova de Campdevànol (Ripollès)?

2) Quin és el calendari d’execució de les obres de l’escola 
nova de Campdevànol (Ripollès)?
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3) Quina és la previsió del Govern per a l’obertura i fun-
cionament de l’escola nova de Campdevànol (Ripollès)?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació de la Generalitat a la 
Cimera del Canvi Climàtic de Durban
Tram. 314-15221/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38344 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, 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.

En relació a l’acord de mínims assolit a la Cimera del 
Canvi Climàtic de Durban

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin ha estat el paper i què ha defensat la Generalitat 
de Catalunya a la Cimera del Canvi Climàtic de Durban?

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011 

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’estat del Pla de mitigació de les 
emissions 2013-2020
Tram. 314-15222/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38345 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, 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.

En relació a l’acord de mínims assolit a la Cimera del 
Canvi Climàtic de Durban

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En quin estat es troba el nou Pla de mitigació de les 
emissions 2013-2020? Aquest document, recollirà el 
compromís d’assolir una reducció del 30% al 2020?

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011 

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nou retard en la reducció d’emissi-
ons per a lluitar contra el canvi climàtic
Tram. 314-15223/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38346 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, 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.

En relació a l’acord de mínims assolit a la Cimera del 
Canvi Climàtic de Durban

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com valora el Govern el nou retard en la reducció 
d’emissions per lluitar contra el canvi climàtic? Està 
d’acord en que es fixa una agenda excessivament dila-
tada?

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011 

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els interessos que han marcat l’agen-
da del canvi climàtic
Tram. 314-15224/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38347 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, 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.

En relació a l’acord de mínims assolit a la Cimera del 
Canvi Climàtic de Durban

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Comparteix el Govern l’opinió que una vegada més els 
interessos dels sector de combustibles fòssils i de la in-
dústria més contaminant han marcat l’agenda del canvi 
climàtic?

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011 

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avançament de la reducció d’emissi-
ons contaminants al 2020
Tram. 314-15225/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38348 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, 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.

En relació a l’acord de mínims assolit a la Cimera del 
Canvi Climàtic de Durban

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera vital que la reducció d’emissions s’avanci a 
2020 considerant tal i com posen de manifest la comuni-
tat científica que és en la propera dècada en la que cal fer 
un major esforç en la reducció d’emissions per a invertir 
la corba de creixement?

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011 

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en marxa d’un fons verd pel 
clima posterior al 2012 sense finançament 
públic
Tram. 314-15226/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38349 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, 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.

En relació a l’acord de mínim assolit a la Cimera del 
Canvi Climàtic de Durban

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera lògic que es posi en marxa un Fons Verd pel 
Clima sense cap tipus de finançament públic posterior a 
2012? Estaria d’acord en desenvolupar una fiscalitat am-
biental per a dotar l’esmentat Fons?

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011 

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla funcional i la redacció del pro-
jecte d’ampliació del consultori local Alme-
da, d’acord amb el conveni signat entre el 
Departament de Salut i l’Ajuntament de Cor-
nellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al pe-
ríode 2008-2013
Tram. 314-15227/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38362 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 l’annex al conveni entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2008-2013, figu-
ren un conjunt d’actuacions compromeses.

– Quin és el capteniment del Govern amb relació al pla 
funcional i redacció del projecte d’ampliació del consul-
tori local d’Almeda?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla funcional, la redacció del pro-
jecte i l’inici de les obres del centre d’urgèn-
cies d’atenció primària i del servei de diag-
nòstic per la imatge al barri de la Gavarra, 
d’acord amb el conveni signat entre el De-
partament de Salut i l’Ajuntament de Corne-
llà de Llobregat (Baix Llobregat) per al perí-
ode 2008-2013
Tram. 314-15228/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38363 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 l’annex al conveni entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2008-2013, figu-
ren un conjunt d’actuacions compromeses.

– Quin és el capteniment del Govern amb relació al pla 
funcional, redacció del projecte i inici obres d’un nou 
centre en el barri de la Gavarra. (Centre d’urgències 
d’atenció primària (CUAP) i Servei de Diagnòstic per la 
Imatge)?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte d’obres de remodelació 
del CAP Cornellà-Gavarra, d’acord amb el 
conveni signat entre el Departament de Sa-
lut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15229/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38364 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 l’annex al conveni entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2008-2013, figu-
ren un conjunt d’actuacions compromeses.

– Quin és el capteniment del Govern amb relació al Pro-
jecte d’obres de remodelació del CAP amb l’alliberament 
d’espais de radiodiagnòstic. (CAP-Cornellà-Gavarra)?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA



28 de desembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 215

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adequació dels espais i l’ampliació 
del sector Ribera Salinas del CAP Martí Ju-
lià, d’acord amb el conveni signat entre el 
Departament de Salut i l’Ajuntament de Cor-
nellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al pe-
ríode 2008-2013
Tram. 314-15230/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38365 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 l’annex al conveni entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2008-2013, figu-
ren un conjunt d’actuacions compromeses.

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a l’ade-
quació dels espais en previsió del creixement potencial 
de la població per l’ampliació del sector Ribera Salinas 
(CAP Martí Julià)?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte d’obres de remodelació 
del CAP Sant Ildefons, d’acord amb el con-
veni signat entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15231/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38366 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 l’annex al conveni entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2008-2013, figu-
ren un conjunt d’actuacions compromeses.

– Quin és el capteniment del Govern amb relació al pro-
jecte d’obres de remodelació del CAP amb l’alliberament 
d’espais del CUAP (CAP Sant Ildefons)?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adequació de les plantilles d’atenció 
primària amb relació a l’augment de pobla-
ció, d’acord amb el conveni signat entre el 
Departament de Salut i l’Ajuntament de Cor-
nellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al pe-
ríode 2008-2013
Tram. 314-15232/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38367 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 l’annex al conveni entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2008-2013, figu-
ren un conjunt d’actuacions compromeses.

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a l’ade-
quació de les plantilles, d’atenció primària, als incre-
ments de la població de Cornellà de Llobregat?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la potenciació del control de l’antico-
agulació oral als centres d’atenció primària, 
d’acord amb el conveni signat entre el De-
partament de Salut i l’Ajuntament de Corne-
llà de Llobregat (Baix Llobregat) per al perí-
ode 2008-2013
Tram. 314-15233/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38368 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 l’annex al conveni entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2008-2013, figu-
ren un conjunt d’actuacions compromeses.

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a po-
tenciar el control de l’anticoagulació oral als CAP de 
Cornellà de Llobregat?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la implantació de la cirurgia menor, 
d’acord amb el conveni signat entre el De-
partament de Salut i l’Ajuntament de Corne-
llà de Llobregat (Baix Llobregat) per al perí-
ode 2008-2013
Tram. 314-15234/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38369 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 l’annex al conveni entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2008-2013, figu-
ren un conjunt d’actuacions compromeses.

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a la 
implantació de la cirurgia menor?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre un nou model d’atenció a l’edat pedi-
àtrica amb equips compartits, d’acord amb 
el conveni signat entre el Departament de 
Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15235/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38370 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 l’annex al conveni entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2008-2013, figu-
ren un conjunt d’actuacions compromeses.

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a ana-
litzar un nou model d’atenció a l’edat pediàtrica amb sis-
tema d’equips compartits: Martí Julià, Jaume Soler?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la potenciació del protocol Prealt en 
adults i la implantació d’aquest protocol en 
nens, d’acord amb el conveni signat entre el 
Departament de Salut i l’Ajuntament de Cor-
nellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al pe-
ríode 2008-2013
Tram. 314-15236/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38371 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 l’annex al conveni entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2008-2013, figu-
ren un conjunt d’actuacions compromeses.

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a po-
tenciar el programa de Pre-alt en adults i implantar el 
Pre-alt en nens i nenes?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament dels circuits de diag-
nòstic ràpid del càncer establerts i la im-
plantació del circuit de diagnòstic ràpid del 
càncer de bufeta i de pròstata, d’acord amb 
el conveni signat entre el Departament de 
Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15237/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38372 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 l’annex al conveni entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2008-2013, figu-
ren un conjunt d’actuacions compromeses.

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a millo-
rar els circuits de diagnòstic ràpid del càncer establerts i 
implantar el circuit ràpid del càncer de bufeta i pròstata?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el consens de les guies de pràcti-
ca i terapèutiques entre l’atenció primària 
i l’atenció especialitzada, d’acord amb el 
conveni signat entre el Departament de Sa-
lut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15238/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38373 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 l’annex al conveni entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2008-2013, figu-
ren un conjunt d’actuacions compromeses.

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a con-
sensuar les guies de pràctica i terapèutiques entre atenció 
primària i atenció especialitzada?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desenvolupament del programa 
d’atenció domiciliària urgent en salut men-
tal, d’acord amb el conveni signat entre el 
Departament de Salut i l’Ajuntament de Cor-
nellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al pe-
ríode 2008-2013
Tram. 314-15239/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38374 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 l’annex al conveni entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2008-2013, figu-
ren un conjunt d’actuacions compromeses.

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a de-
senvolupar el programa d’atenció urgent domiciliària en 
salut mental?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desenvolupament d’un sistema co-
mú de triatge per a les urgències entre els 
centres d’atenció primària i els hospitals, 
d’acord amb el conveni signat entre el De-
partament de Salut i l’Ajuntament de Corne-
llà de Llobregat (Baix Llobregat) per al perí-
ode 2008-2013
Tram. 314-15240/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38375 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 l’annex al conveni entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2008-2013, figu-
ren un conjunt d’actuacions compromeses.

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a treba-
llar un sistema comú de triatge per a les urgències entre 
atenció primària de Cornellà de Llobregat i els hospitals?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’establiment de circuits, fluxos i ca-
nals d’accés adequats entre el centre d’ur-
gències d’atenció primària i els serveis 
d’urgències dels hospitals de referència, 
d’acord amb el conveni signat entre el De-
partament de Salut i l’Ajuntament de Corne-
llà de Llobregat (Baix Llobregat) per al perí-
ode 2008-2013
Tram. 314-15241/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38376 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 l’annex al conveni entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2008-2013, figu-
ren un conjunt d’actuacions compromeses.

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a es-
tablir el fluxos, circuits i canals d’accés adients entre el 
CUAP de Cornellà de Llobregat i els serveis d’urgències 
dels hospitals de referència?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desenvolupament del cribratge po-
blacional del càncer de còlon i recte en la 
població diana, d’acord amb el conveni sig-
nat entre el Departament de Salut i l’Ajunta-
ment de Cornellà de Llobregat (Baix Llobre-
gat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15242/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38377 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, 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 l’annex al conveni entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2008-2013, figu-
ren un conjunt d’actuacions compromeses.

– Quin és el capteniment del Govern amb relació a de-
senvolupar el cribratge poblacional del càncer de colon i 
recte a la població diana de Cornellà de Llobregat?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la introducció del concepte de xarxes 
intel·ligents en la gestió elèctrica
Tram. 314-15243/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38382 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que 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 s’ha introduït en mesures concretes el concepte 
de xarxes intel·ligents (Smart Grids) en la gestió elèc-
trica, per a una integració millor de les fonts d’energia 
renovables en les xarxes elèctriques i per assegurar sub-
ministraments d’energia estables?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el compromís d’aplicar la llei de 
qualitat en el subministrament elèctric per 
al control del compliment de les inversions 
previstes pels plans anuals
Tram. 314-15244/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38383 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que 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 pensa el Govern complir amb el compromís que 
li dona suport «d’aplicar la llei de qualitat en el submi-
nistrament elèctric per tal de permetre un control efectiu 
sobre el compliment de les inversions previstes en els 
plans anuals»?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a donar estabilitat le-
gal als inversors d’energies renovables o de 
cogeneració i per a facilitar-ne el desplega-
ment
Tram. 314-15245/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38384 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que 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 pensa «donar estabilitat legal –en tots els aspec-
tes no relacionats amb les primes al sector– als inversors 
d’energies renovables o de cogeneració i facilitar-ne el 
desplegament»?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu pel qual no ha elaborat el ma-
pa de les infraestructures energètiques ne-
cessàries per a un subministrament sosteni-
ble i de qualitat fins al 2020
Tram. 314-15246/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38385 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que 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 motiu que ha fet que el Govern no compleixi 
el seu compromís d’elaborar, al llarg dels primers mesos 

de legislatura, el mapa de les infraestructures energèti-
ques necessàries per a un subministrament sostenible i 
de qualitat d’avui fins al 2020?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’un fons mixt d’inversió en 
eficiència energètica i en l’ús d’energies re-
novables
Tram. 314-15247/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38386 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que 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: 

– Ha creat el Govern un fons Crearem, fons mixt d’in-
versió (publicoprivats) en eficiència energètica (EEE) i 
en l’ús d’energies renovables (EERR), com a línies de 
finançament per a actuacions en aquests àmbits, d’acord 
amb el seu compromís electoral?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos econòmics aportats i els 
compromisos assolits
Tram. 314-15248/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38387 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins són els recursos econòmics que ha aportat 
d’acord amb els compromisos assolits.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la priorització de l’adquisició de la 
tecnologia catalana resultant de projectes 
d’R+D
Tram. 314-15249/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38388 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que 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 quina mesura s’ha concretat el compromís electoral 
de donar prioritat a l’adquisició de la tecnologia catalana 
resultat de projectes d’R+D com a compromís amb el tei-
xit investigador i emprenedor?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aposta pel sector industrial català de 
les energies renovables
Tram. 314-15250/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38389 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que 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 quina mesura s’ha concretat el compromís electoral 
d’apostar pel sector industrial de les energies renovables 
com a sector estratègic de competitivitat de l’economia 
catalana, amb capacitat d’internacionalització i exporta-
ció de tecnologia?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa anual de soterrament i 
desplaçament de línies d’alta tensió en zo-
nes densament poblades
Tram. 314-15251/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38390 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– En quin grau d’elaboració està el programa anual de 
soterrament i desplaçament de línies d’alta tensió que 
afectin zones densament poblades?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprovació d’un marc favorable per a 
la generació local d’energia en els edificis
Tram. 314-15252/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38391 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que 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 marc favorable s’ha aprovat d’acord amb el com-
promís electoral de «crear un marc favorable per a la 
generació local d’energia en els edificis per tal d’aconse-
guir edificis exportadors nets d’energia, al mateix temps 
que fem possible la reestructuració de les xarxes elèctri-
ques que faciliti la generació descentralitzada i la gestió 
intel·ligent»?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el disseny d’un marc favorable per a la 
generació local d’energia en els edificis
Tram. 314-15253/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38392 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que 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 marc favorable s’ha dissenyat per donar compli-
ment al compromís electoral de «Crearem un marc fa-
vorable per a la generació local d’energia en els edificis 
per tal d’aconseguir edificis exportadors nets d’energia, 
al mateix temps que fem possible la reestructuració de 
les xarxes elèctriques que faciliti la generació descentra-
litzada i la gestió intel·ligent.»?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formalització de la figura del gestor 
energètic departamental i del gestor ener-
gètic de cada infraestructura amb criteris de 
gestió unificats
Tram. 314-15254/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38393 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– S’ha formalitzat la figura del gestor energètic depar-
tamental i del gestor energètic de cada infraestructura, 
amb uns criteris unificats de gestió per tal de controlar 
els costos energètics i detectar ràpidament desviacions 
per poder actuar amb celeritat?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impuls dels biocombustibles
Tram. 314-15255/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38394 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que 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 mesura concreta s’ha fixat per l’impuls dels bi-
ocombustibles, tot prioritzant-ne el consum a l’adminis-
tració i fent-ne el seguiment de la qualitat?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la promoció de la cultura de l’energia 
per mitjà de l’estalvi i l’eficiència energètics
Tram. 314-15256/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38395 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que 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 campanya i acció concreta s’ha establert per 
promoure la «cultura de l’energia» a través de l’estalvi i 
l’eficiència energètica, dins el Pla d’ús eficient de l’ener-
gia a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la regulació dels serveis energètics 
per a impulsar l’estalvi i la racionalització 
del consum energètic
Tram. 314-15257/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38396 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que 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 regulació hi ha hagut dels serveis energètics com 
a eina per impulsar l’estalvi i la racionalització del con-
sum energètic, per tal de clarificar el mercat d’aquests 
serveis, al mateix temps que s’utilitzen per millorar el 
manteniment i la gestió dels edificis de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris aplicats en la compra pú-
blica eficient amb relació al consum d’ener-
gia, especialment en la compra de vehicles
Tram. 314-15258/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38397 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que 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 ha aplicat el Govern en la compra pú-
blica eficient en el consum d’energia, especialment en la 
compra de vehicles de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impuls de les xarxes de distribució 
de calor i fred associades a instal·lacions de 
tractament de residus i plantes amb un ele-
vat excedent tèrmic
Tram. 314-15259/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38398 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que 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 s’han impulsat les xarxes de distribució de calor i 
fred associades a instal·lacions de tractament de residus i 
plantes amb un elevat excedent tèrmic –com les centrals 
de cicle combinat–, i la creació de xarxes de distribució 

d’energia tèrmica en nous complexos d’edificis per tal de 
promoure’n la generació centralitzada?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del compromís electo-
ral de Convergència i Unió relatiu al garan-
timent de l’atenció sanitària i educativa, la 
integració social i el desenvolupament indi-
vidual i familiar
Tram. 314-15260/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38418 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera el Govern que està complint el compromís 
electoral de la coalició amb que es va presentar a les 
eleccions que deia que «en un moment en què hi ha qui 
qüestiona el futur de l’estat del benestar, o que pretén 
retallar-lo amb l’excusa dels riscos que comporta per a 
l’estabilitat econòmica, Convergència i Unió revalida la 
seva aposta per aplicar polítiques públiques que garan-
teixin el benestar de les persones, l’atenció sanitària i 
educativa, la integració plena a la societat, i el desenvo-
lupament individual i familiar»?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts concedits per a la rehabilita-
ció d’habitatges el 2010 i el 2011
Tram. 314-15261/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 38447 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quantes ajudes s’han concedit durant l’any 2010 i 2011 
per a la rehabilitació d’habitatges i quants habitatges 
s’han beneficiat?

2. Quina és l’import total dels ajuts concedits en cada 
exercici?

3. Quin és l’import total d’ajuts concedits pendents de 
pagament, desglossat per exercicis?

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds per a fer el test de l’edi-
fici el 2010 i el 2011
Tram. 314-15262/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 38448 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quin és el nombre de sol·licituds de realització del test 
de l’edifici (TEDI) presentades els anys 2010 i 2011?

2. Quin és el nombre d’expedients de test de l’edifici tra-
mitats durant els anys 2010 i 2011 i a quants habitatges 
afecten?

3. Quin és el nombre de test de l’edifici (TEDI) efecti-
vament realitzats durant els anys 2010 i 2011 i a quants 
habitatges afecten?

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els edificis sotmesos a la inspecció 
tècnica dels edificis en data del 19 de de-
sembre de 2011
Tram. 314-15263/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 38449 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quants edificis s’han sotmès fins el moment a l’Ins-
pecció Tècnica dels Edificis establerta en el Decret 
187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica 
dels edificis d’habitatges?

2. Quants edificis han obtingut el certificat d’aptitud i 
quants han estat declarats no aptes?

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’unitats de tren dels Fer-
rocarrils de la Generalitat i dels serveis de 
rodalia i regionals de Renfe que estan en 
funcionament
Tram. 314-15264/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 38450 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quantes unitats de tren estan en funcionament en els 
serveis de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Rodalies 
i Regionals.

2. Quin tipus d’unitats són i quina és la seva antiguitat?

3. Hi ha alguna previsió d’incorporar noves unitats en 
algun d’aquests serveis?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estacions de metro i dels Ferro-
carrils de la Generalitat que estan en obres 
per a fer-les accessibles
Tram. 314-15265/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 38451 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quines són les estacions de Metro y Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya (FGC) que estan obres ac-
tualment per fer-les accessibles i quina és la previsió de 
finalització de les obres?

2. Quina és la inversió prevista en cadascun d’aquests 
projectes i quin és el percentatge executat en cada cas?

3. Quantes estacions tant de metro com de FGC són ac-
cessibles actualment i quantes i quines està previst adap-
tar en el futur?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients i la construcció d’habi-
tatges de protecció oficial el 2011
Tram. 314-15266/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 38452 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quants expedients de nous Habitatges de Protecció 
Oficial s’han tramitat aquest any 2011?

2. Quants nous Habitatges de Protecció Oficial s’han co-
mençat a construir durant aquest any?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els drets liquidats i la recaptació del 
cànon de l’aigua el 2010 i el 2011
Tram. 314-15267/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 38453 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quins han estat els drets liquidats amb el cànon de 
l’aigua als anys 2010 i 2011?

2. Quina ha estat la recaptació efectiva del cànon de l’ai-
gua als anys 2010 i 2011?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges i els contractes de llo-
guer de la borsa d’habitatges de lloguer el 
2011
Tram. 314-15268/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 38454 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quants habitatges hi ha actualment a la Borsa d’habi-
tatges de Lloguer a Catalunya?

2. Quants contractes de lloguer s’han signat a través de la 
borsa d’habitatges de lloguer a Catalunya durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques de les 
administracions participants al Contracte 
programa del transport públic de l’Autori-
tat del Transport Metropolità en el període 
2007-2011
Tram. 314-15269/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 38455 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quines son les aportacions fetes per cadascuna de les 
administracions participants al contracte programa del 
transport públic de l’Autoritat del Transport Metropolità 
en el període 2007-2011?

2. Quines aportacions i per quin import estaven pendents 
d’abonament per cadascuna de les administracions parti-
cipants a 31 de desembre de 2011?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament del cànon per l’arrenda-
ment de les estacions de la línia 9 del metro
Tram. 314-15270/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 38456 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quin és el cànon anual que es paga per l’arrendament 
de cadascuna de les estacions de la línia 9?
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2. En quin exercici es comença a pagar el cànon de ca-
dascuna de les estacions i en quin exercici finalitza?

3. Per quines estacions es pagarà arrendament i encara 
no han entrat en funcionament?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les validacions de títols integrats en 
el sistema tarifari integrat de l’Autoritat del 
Transport Metropolità del 2007 al 2011
Tram. 314-15271/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 38457 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quin ha estat en nombre de validacions de títols inte-
grats en el Sistema Tarifari Integrat (STI) de l’Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM) en els exercicis 2007 
a 2011?

2. Quin és el nombre de validacions addicionals que han 
aportat cada exercici entre els anys 2007 i 2011 els nous 
operadors incorporats al STI de l’ATM?

3. Quins són els nous operadors incorporats en el perío-
de 2007-2011 i els serveis que presten?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes d’arrendament de trens 
dels operadors de transport públic en què 
participa la Generalitat
Tram. 314-15272/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 38458 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quines operacions de renting de trens tenen establer-
tes els diferents operadors de transport públic en que 
participa la Generalitat (FMB, FGC, Tranvia)?

2. Amb quines empreses es mantenen els contractes 
d’arrendament i quin és l’import de les anualitat en cada 
cas i el total de quotes i interessos que s’abonaran durant 
la vida útil dels trens?

3. Qui és el fabricant de les diferents unitats?

4. Quants trens s’han destinat a cada línia de transport?

5. Com afecta l’endarreriment de la línia 9 als contractes 
d’arrendament subscrits? S’ha ajornat el lliurament de 
trens o es mantenen unitats aturades?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011 

Santi Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el moment en què va detectar els pro-
blemes financers de la secció de crèdit de 
la cooperativa agrícola de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 314-15273/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38461 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 moment va detectar el Govern que la Secció 
de Crèdit de la Cooperativa de l’Aldea tenia problemes 
financers que feien aconsellable que presentes un pre-
concurs de creditors?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de l’Institut Català de 
Finances i de l’àrea d’Impuls del Crèdit Ca-
talà Agrari per a ajudar els titulars de comp-
tes i dipòsits de la secció de crèdit de la co-
operativa agrícola de l’Aldea (Baix Ebre) a 
recuperar llurs estalvis
Tram. 314-15274/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38462 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 ha realitzat o pensa realitzar l’Ins-
titut Català de Finances (ICF) i l’àrea de negocis especi-
alitzada Impuls del Crèdit Agrari (ICCA) per ajudar els 
titulars de comptes i dipòsits de la Secció de Crèdit de la 
Cooperativa de l’Aldea a recuperar els seus estalvis?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2011 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de l’Institut Català de 
Finances i de l’àrea d’Impuls del Crèdit Ca-
talà Agrari per a evitar situacions com la de 
la secció de crèdit de la cooperativa agríco-
la de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 314-15275/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38463 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 pensa fer l’Institut Català de Finan-
ces (ICF) i l’àrea de negocis especialitzada Impuls del 
Crèdit Agrari (ICCA) per evitar hipotètiques situacions 
similars en el futur?

Palau del Parlament, 19 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 per a impulsar l’ac-
tivitat de la cooperativa agrícola de l’Aldea 
(Baix Ebre) i poder-ne amortitzar les inver-
sions
Tram. 314-15276/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38464 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.12.2011

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 pensa fer el Govern per tal d’im-
pulsar l’activitat de la Cooperativa Agrària de l’Aldea i 
poder amortitzar les inversions realitzades en els propers 
anys?

Palau del Parlament, 19 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’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 13 de setembre de 2011
	Tram. 314-11561/09
	Resposta del Govern
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió amb transport públic entre el monestir de Santa Maria de Poblet i el de Santa Maria de Vallbona
	Tram. 314-11582/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir la sinistralitat viària al terme municipal de Garcia (Ribera d’Ebre)
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	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que l’Associació Nuclear Ascó Vandellòs ha subvencionat a Garcia (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-11590/09
	Resposta del Govern


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a fomentar els allotjaments de turisme rural a la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-11594/09
	Resposta del Govern


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’actuacions per a diversificar els sectors productius de la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-11596/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds per a la instal·lació d’embarcadors públics pendents de resolució a la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-11615/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a la instal·lació d’embarcadors públics a la Ribera d’Ebre resoltes favorablement de l’1 de gener de 2011 ençà
	Tram. 314-11616/09
	Resposta del Govern


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 27 de setembre de 2011
	Tram. 314-11643/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 4 d’octubre de 2011
	Tram. 314-11644/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió del Ministeri de Foment d’ajornar la resolució del concurs per a 
la concessió de l’aeroport de Barcelona - 
el Prat
	Tram. 314-12189/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb el Govern de l’Estat per a constituir una entitat de control i seguiment de la futura concessió de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 314-12190/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’avaria a les instal·lacions de Renfe a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 13 d’octubre de 2011
	Tram. 314-12191/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com s’ha assabentat de l’avaria a les instal·lacions de Renfe a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 13 d’octubre de 2011
	Tram. 314-12192/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme amb relació a l’avaria a les instal·lacions de Renfe a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 13 d’octubre de 2011
	Tram. 314-12193/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda de responsabilitats per l’avaria a les instal·lacions de Renfe a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 13 d’octubre de 2011
	Tram. 314-12194/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris afectats per l’avaria a les instal·lacions de Renfe a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 13 d’octubre de 2011
	Tram. 314-12195/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei alternatiu de transport per als usuaris afectats per l’avaria a les instal·lacions de Renfe a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 13 d’octubre de 2011
	Tram. 314-12196/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als usuaris de les línies afectades per l’avaria a les instal·lacions de Renfe a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 13 d’octubre de 2011
	Tram. 314-12197/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol seguit per Renfe en cas d’avaria a les instal·lacions de les estacions
	Tram. 314-12198/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’informació als usuaris que segueix Renfe en cas d’avaria a les instal·lacions de les estacions
	Tram. 314-12199/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’informació del Govern en cas d’avaria en instal·lacions de Renfe que provoquen retards
	Tram. 314-12200/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona del Departament de Territori i Sostenibilitat que va donar explicacions sobre l’avaria a les instal·lacions de Renfe a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 13 d’octubre de 2011
	Tram. 314-12201/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva responsabilitat en cas d’avaria a les instal·lacions de les estacions de Renfe
	Tram. 314-12202/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme per a resoldre la situació creada per l’avaria a les instal·lacions de Renfe a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 13 d’octubre de 2011
	Tram. 314-12203/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar les incidències a les instal·lacions de Renfe
	Tram. 314-12204/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N30
	Tram. 314-12205/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N31
	Tram. 314-12206/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N32
	Tram. 314-12207/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N40
	Tram. 314-12208/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N50
	Tram. 314-12209/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N51
	Tram. 314-12210/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N60
	Tram. 314-12211/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N61
	Tram. 314-12212/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N62
	Tram. 314-12213/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N63
	Tram. 314-12214/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N64
	Tram. 314-12215/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N65
	Tram. 314-12216/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N70
	Tram. 314-12217/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N71
	Tram. 314-12218/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N72
	Tram. 314-12219/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N73
	Tram. 314-12220/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N80
	Tram. 314-12221/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N81
	Tram. 314-12222/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del servei d’autobusos de la línia N82
	Tram. 314-12223/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de racionalització de l’oferta pública de transport de viatgers per carretera
	Tram. 314-12224/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies afectades pels criteris de racionalització de l’oferta pública de transport de viatgers per carretera
	Tram. 314-12225/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació als ajuntaments dels criteris de racionalització de l’oferta pública de transport de viatgers per carretera
	Tram. 314-12226/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectament de l’horari nocturn derivat dels criteris de racionalització de l’oferta pública de transport de viatgers per carretera
	Tram. 314-12227/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers afectats pels criteris de racionalització de l’oferta pública de transport de viatgers per carretera
	Tram. 314-12228/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als viatgers dels criteris de racionalització de l’oferta pública de transport de viatgers per carretera
	Tram. 314-12229/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació administrativa de l’estudi informatiu «Nova estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya» i el calendari i la dotació econòmica del projecte a què fa referència
	Tram. 314-12230/09
	Resposta del Govern


	Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre els complements salarials no inclosos en el conveni col·lectiu retribuïts per diversos centres sanitaris
	Tram. 314-12295/09 a 314-12305/09, 314-12307/09 a 314-12322/09, 314-12324/09 a 314-12341/09, 
314-12343/09 a 314-12384/09, 314-12386/09 a 
314-12402/09, 314-12404/09 a 314-12477/09, 
314-12479/09, 314-12480/09, 314-12482/09 a 
314-12483/09, 314-12485/09 a
	Resposta conjunta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a obtenir els resultats d’una ecografia a Tarragona
	Tram. 314-12586/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració de les ecografies com a proves diagnòstiques fonamentals
	Tram. 314-12587/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del temps d’espera per a obtenir els resultats d’una ecografia a Tarragona
	Tram. 314-12588/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de xoc per a la reducció del temps d’espera per a obtenir els resultats d’una ecografia a Tarragona
	Tram. 314-12589/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els rendiments econòmics anuals de la gestió del patrimoni immoble de la Fundació Privada Sant Pau el període 2006-2010
	Tram. 314-14354/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les transferències econòmiques anuals fetes per la Fundació Privada a la Fundació de Gestió Sanitària Sant Pau el període 2006-2010
	Tram. 314-14355/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els comptes i la memòria anual de la Fundació Privada Sant Pau el període 2006-2010
	Tram. 314-14356/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capítol, concepte i import, del pressupost de la Fundació de Gestió Sanitària Sant Pau al qual es van imputar les transferències fetes per la Fundació Privada el període 2006-2010
	Tram. 314-14357/09
	Resposta del Govern


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans del CAP Olesa de Montserrat
	Tram. 314-14571/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei d’emergències del CAP Olesa de Montserrat
	Tram. 314-14572/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió de la reordenació de l’atenció nocturna en el CAP Olesa de Montserrat
	Tram. 314-14573/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió de la retallada pressupostària en els serveis sanitaris de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 314-14604/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els comptes i les memòries anuals de les fundacions de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en el període 2000-2010
	Tram. 314-14610/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la transferència econòmica entre les fundacions de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en el període 2000-2010
	Tram. 314-14611/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies dels usuaris a causa de les retallades a la regió sanitària de Barcelona Sud
	Tram. 314-14702/09
	Resposta del Govern






	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el règim retributiu del personal al servei de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 310-00133/09
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del personal docent i d’administració i serveis de les universitats públiques
	Tram. 310-00134/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la renovació del contracte amb l’operador ferroviari Renfe
	Tram. 310-00135/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el preconcurs de creditors presentat per la secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea (Baix Ebre)
	Tram. 310-00136/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Cooperativa Agrícola de l’Aldea (Baix Ebre)
	Tram. 310-00137/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política d’immigració
	Tram. 310-00138/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el transport públic i la mobilitat
	Tram. 310-00139/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la funció pública
	Tram. 310-00140/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les relacions Generalitat-Estat en matèria de política cultural
	Tram. 310-00141/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a pal·liar els efectes dels endarreriments en els pagaments als proveïdors
	Tram. 310-00142/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00086/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00087/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00088/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00089/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00090/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’explicació dels desavantatges que comporta la dependència fiscal de l’Estat espanyol
	Tram. 317-00091/09
	Anunci



	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	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. 311-01076/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de modificació de la relació de llocs de treball de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
	Tram. 311-01077/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a modificar la relació de llocs de treball de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
	Tram. 311-01078/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació dels treballadors en la modificació de la relació de llocs de treball a la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló
	Tram. 311-01079/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’acomiadaments previstos a la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
	Tram. 311-01080/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri seguit en la previsió d’acomiadaments a la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
	Tram. 311-01081/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les retallades salarials al personal de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
	Tram. 311-01082/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la redistribució de tasques després dels acomiadaments a la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
	Tram. 311-01083/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats suprimides després dels acomiadaments a la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
	Tram. 311-01084/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a tancar l’aeri entre Esparreguera i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01101/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de recuperar el servei de l’aeri entre Esparreguera i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) després del tancament el 2012
	Tram. 311-01102/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els problemes que causarà el tancament de l’aeri a la població d’Esparreguera (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01103/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-01104/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-01105/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del canvi de nom de les conselleries
	Tram. 311-01106/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del canvi del nom de les conselleries amb inclusió dels conceptes derivats d’aquest canvi
	Tram. 311-01107/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades amb relació a l’intent d’impedir l’entrada de diputats al Parlament el 15 de juny de 2011
	Tram. 311-01109/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades amb relació a l’agressió a diputats que entraven al Parlament el 15 de juny de 2011
	Tram. 311-01110/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades amb relació a la convocatòria d’una concentració per a aturar el funcionament del Parlament el 15 de juny de 2011
	Tram. 311-01111/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades amb relació a l’agressió a persones que entraven al Parlament i a agents de l’autoritat el 15 de juny de 2011
	Tram. 311-01112/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades amb relació a la difusió d’informació sobre el dispositiu de seguretat desplegat davant del Parlament el 15 de juny de 2011
	Tram. 311-01113/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades amb relació al proferiment d’insults i amenaces contra persones que entraven al Parlament i contra agents de l’autoritat el 15 de juny de 2011
	Tram. 311-01114/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la campanya forestal del 2011
	Tram. 311-01115/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’execució i la liquidació del pressupost de la campanya forestal del 2011
	Tram. 311-01116/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la crema de banderes i d’una fotografia del rei en la manifestació per la independència de Catalunya l’11 de setembre de 2011
	Tram. 311-01117/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la identificació dels responsables de la crema de banderes i d’una fotografia del rei en la manifestació per la independència de Catalunya l’11 de setembre de 2011
	Tram. 311-01118/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’exigència a Adif de la rehabilitació de l’estació de tren dels Guiamets (Priorat)
	Tram. 311-01129/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a donar ús a l’estació de tren dels Guiamets (Priorat)
	Tram. 311-01130/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions previstes per Adif a l’estació de tren dels Guiamets (Priorat)
	Tram. 311-01131/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement de les actuacions previstes per Adif amb relació a l’estació de tren dels Guiamets (Priorat)
	Tram. 311-01132/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’exigència a Adif de la rehabilitació de l’estació de tren de Garcia (Ribera d’Ebre)
	Tram. 311-01133/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’exigència a Adif de l’ús de l’estació de tren de Garcia (Ribera d’Ebre)
	Tram. 311-01134/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement de les inversions d’Adif a l’estació de tren de Garcia (Ribera d’Ebre)
	Tram. 311-01135/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement de les actuacions d’Adif a l’estació de tren de Garcia (Ribera d’Ebre)
	Tram. 311-01136/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement de les inversions d’Adif a l’estació de tren de Capçanes (Priorat)
	Tram. 311-01137/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement de les actuacions d’Adif a l’estació de tren de Capçanes (Priorat)
	Tram. 311-01138/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-01139/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-01140/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions de tren dels Guiamets (Priorat) i Masroig (Priorat)
	Tram. 311-01141/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions de tren dels Guiamets (Priorat) i el Molar (Priorat)
	Tram. 311-01142/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-01143/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-01144/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions de tren de Capçanes (Priorat) i el Molar (Priorat)
	Tram. 311-01145/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi de la connexió amb transport públic de les estacions de tren de Capçanes (Priorat) i Masroig (Priorat)
	Tram. 311-01146/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat d’execució del projecte de l’estació d’autobusos de Falset (Priorat)
	Tram. 311-01147/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les prioritats del Govern amb relació al projecte de l’estació d’autobusos de Falset (Priorat)
	Tram. 311-01148/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes pel Departament de Territori i Sostenibilitat per al garantiment del transport públic entre Capçanes i Falset (Priorat)
	Tram. 311-01149/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a terme pel Departament de Territori i Sostenibilitat per al garantiment del transport públic entre Capçanes i Falset (Priorat)
	Tram. 311-01150/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-01151/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-01152/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-01153/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-01154/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords amb el Consell Comarcal del Priorat en matèria de mobilitat i transport públic
	Tram. 311-01155/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en matèria de mobilitat i transport públic
	Tram. 311-01156/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords amb el Consell Comarcal de la Terra Alta en matèria de mobilitat i transport públic
	Tram. 311-01157/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra Alta
	Tram. 311-01158/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
	Tram. 311-01159/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix Ebre
	Tram. 311-01160/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra Alta
	Tram. 311-01161/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
	Tram. 311-01162/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix Ebre
	Tram. 311-01163/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Calaceit (Matarranya) i la Terra Alta
	Tram. 311-01164/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Calaceit (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
	Tram. 311-01165/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a terme per al millorament del transport públic entre Cretes (Matarranya) i el Baix Ebre
	Tram. 311-01166/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra Alta
	Tram. 311-01167/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
	Tram. 311-01168/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix Ebre
	Tram. 311-01169/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Terra Alta
	Tram. 311-01170/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
	Tram. 311-01171/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix Ebre
	Tram. 311-01172/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Calaceit (Matarranya) i la Terra Alta
	Tram. 311-01173/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Calaceit (Matarranya) i la Ribera d’Ebre
	Tram. 311-01174/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Cretes (Matarranya) i el Baix Ebre
	Tram. 311-01175/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Morella (els Ports) i el Montsià
	Tram. 311-01176/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords amb la Generalitat Valenciana per al millorament del transport públic entre Morella (els Ports) i el Montsià
	Tram. 311-01177/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords amb la Diputació de Castelló per al millorament del transport públic entre Morella (els Ports) i el Montsià
	Tram. 311-01178/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Morella (els Ports) i el Montsià
	Tram. 311-01179/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords amb la Generalitat Valenciana per al millorament del transport públic entre Morella (els Ports) i el Baix Ebre
	Tram. 311-01180/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords amb la Diputació de Castelló per al millorament del transport públic entre Morella (els Ports) i el Baix Ebre
	Tram. 311-01181/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració de l’eliminació del servei nocturn de metro a Barcelona i la seva àrea metropolitana
	Tram. 311-01182/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	Tram. 311-01183/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-01184/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-01185/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afirmació del conseller d’Interior amb relació a la intervenció policial contra treballadors de presons el dia 2 de desembre de 2011 davant la presó Model de Barcelona
	Tram. 311-01186/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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 Barcelona
	Tram. 311-01187/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les crítiques dels sindicats dels Mossos d’Esquadra amb relació a les ordres del Departament d’Interior en la intervenció policial contra treballadors de presons el dia 2 de desembre de 2011 davant
	Tram. 311-01188/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les declaracions dels sindicats dels Mossos d’Esquadra relatives a l’estratègia d’enfrontar i dividir els treballadors públics
	Tram. 311-01189/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les declaracions del sindicat SME-CCOO relatives a la pèrdua de prestigi dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01190/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri de proporcionalitat aplicat pel Departament d’Interior en concentracions de treballadors
	Tram. 311-01191/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri d’equilibri entre el dret de manifestació i el funcionament de serveis i institucions
	Tram. 311-01192/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús de la força en la intervenció policial del 2 de desembre de 2011 a la presó Model de Barcelona
	Tram. 311-01193/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons del cessament de l’assessor en projectes transversals del Departament d’Interior
	Tram. 311-01250/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la tasca i els projectes desenvolupats per l’assessor en projectes transversals del Departament d’Interior 
del 7 de gener al 30 de novembre de 2011
	Tram. 311-01251/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a prescindir del Servei de Prevenció de Salut Laboral del Departament d’Interior
	Tram. 311-01282/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat a què es destinaran les infermeries del Departament d’Interior si no es renova el contracte a les infermeres del Servei de Prevenció de Salut Laboral d’aquest departament
	Tram. 311-01283/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals pel Departament d’Interior
	Tram. 311-01284/09
	Anunci





	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de desdoblament de la carretera N-II a les comarques de Girona
	Tram. 314-15006/09
	Formulació
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de subvencions per a la recuperació de pastures
	Tram. 314-15007/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats als productors de carn de poltre i a les associacions de criadors de vaca bruna del Pirineu
	Tram. 314-15008/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de la força en la intervenció policial del 2 de desembre de 2011 a la presó Model de Barcelona
	Tram. 314-15009/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions de cirurgia ocular anul·lades a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) de l’1 de gener de 2011 ençà
	Tram. 314-15010/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions de cirurgia ocular reprogramades a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) de l’1 de gener de 2011 ençà
	Tram. 314-15011/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients de la Ribera d’Ebre en llista d’espera d’intervenció de cirurgia ocular a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre
	Tram. 314-15012/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons que justifiquen l’anul·lació d’intervencions de cirurgia ocular programades a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) de l’1 de gener de 2011 ençà
	Tram. 314-15013/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients de la Terra Alta en llista d’espera d’intervenció de cirurgia ocular a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-15014/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions de cirurgia ocular anul·lades a l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp) de l’1 de gener de 2011 ençà
	Tram. 314-15015/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions de cirurgia ocular reprogramades a l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp) de l’1 de gener de 2011 ençà
	Tram. 314-15016/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients del Baix Camp en llista d’espera d’intervenció de cirurgia ocular a l’Hospital Sant Joan de Reus
	Tram. 314-15017/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients del Priorat en llista d’espera d’intervenció de cirurgia ocular a l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp)
	Tram. 314-15018/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han anul·lat a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), de l’1 de gener de 2011 ençà
	Tram. 314-15019/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han reprogramat a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), de l’1 de gener de 2011 ençà
	Tram. 314-15020/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients amb domicili al Baix Ebre en llista d’espera d’intervenció de cirurgia ocular a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa
	Tram. 314-15021/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients amb domicili al Montsià en llista d’espera d’intervenció de cirurgia ocular a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-15022/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han anul·lat a la Clínica Terres de l’Ebre, de Tortosa (Baix Ebre), de l’1 de gener de 2011 ençà
	Tram. 314-15023/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han reprogramat a la Clínica Terres de l’Ebre, de Tortosa (Baix Ebre), de l’1 de gener de 2011 ençà
	Tram. 314-15024/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients amb domicili al Montsià en llista d’espera d’intervenció de cirurgia ocular a la Clínica Terres de l’Ebre, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-15025/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han anul·lat al Pius Hospital de Valls (Alt Camp) de l’1 de gener de 2011 
ençà
	Tram. 314-15026/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han reprogramat al Pius Hospital de Valls (Alt Camp) de l’1 de gener de 2011 ençà
	Tram. 314-15027/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients amb domicili a l’Alt Camp en llista d’espera d’intervenció de cirurgia ocular al Pius Hospital de Valls
	Tram. 314-15028/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients amb domicili a la Conca de Barberà en llista d’espera d’intervenció de cirurgia ocular al Pius Hospital de Valls (Alt Camp)
	Tram. 314-15029/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han anul·lat a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, de l’1 de gener de 2011 ençà
	Tram. 314-15030/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han reprogramat a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, de 
l’1 de gener de 2011 ençà
	Tram. 314-15031/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients amb domicili al Tarragonès en llista d’espera d’intervenció de cirurgia ocular a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
	Tram. 314-15032/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients amb domicili al Tarragonès en llista d’espera d’intervenció de cirurgia ocular a l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla, de Tarragona
	Tram. 314-15033/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han anul·lat a l’Hospital del Vendrell (Baix Penedès) de l’1 de gener de 2011 ençà
	Tram. 314-15034/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han reprogramat a l’Hospital del Vendrell (Baix Penedès) de l’1 de gener de 2011 ençà
	Tram. 314-15035/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients amb domicili al Baix Penedès en llista d’espera d’intervenció de cirurgia ocular a l’Hospital del Vendrell
	Tram. 314-15036/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme pel Departament d’Ensenyament el curs 2011-2012 amb relació al Pla educatiu d’entorn de Reus (Baix Camp)
	Tram. 314-15037/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat al Pla educatiu d’entorn de Reus (Baix Camp) el 2011
	Tram. 314-15038/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat al Pla educatiu d’entorn de Reus (Baix Camp) el 2010
	Tram. 314-15039/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de programes del Pla educatiu d’entorn de Reus (Baix Camp) el curs 2011-2012
	Tram. 314-15040/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15041/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme pel Departament d’Ensenyament amb relació al Projecte de zona educativa de Reus 2009-2013
	Tram. 314-15042/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes pel Departament d’Ensenyament amb relació al Projecte de zona educativa de Reus 2009-2013
	Tram. 314-15043/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Projecte de zona educativa de Reus 2009-2013 que han estat anul·lades del gener del 2011 ençà
	Tram. 314-15044/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Projecte de zona educativa de Reus 2009-2013 que han estat ajornades del gener del 2011 ençà
	Tram. 314-15045/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament de Cultura amb relació a la Biblioteca Central Xavier Amorós, de Reus (Baix Camp)
	Tram. 314-15046/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes pel Departament de Cultura amb relació a la Biblioteca Central Xavier Amorós, de Reus (Baix Camp)
	Tram. 314-15047/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15048/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15049/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15050/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15051/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15052/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15053/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts i les subvencions atorgats el 2010 a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) per al Festival de Mim i Teatre Gestual COS
	Tram. 314-15054/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15055/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15056/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15057/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ajuts i subvencions a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) per al Festival Internacional de Jazz del 2012
	Tram. 314-15058/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15059/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-15060/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ajuts i subvencions a l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) per al Festival Europeu de Curtmetratges del 2012
	Tram. 314-15061/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords, convenis i subvencions signats amb l’Ajuntament de Reus (Baix Camp) amb relació al Centre d’Art Cal Massó
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit 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
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a l’obertura de la unitat hospitalària de desintoxicació de l’Hospital Germans Trias i Pujol
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de la unitat hospitalària de desintoxicació de l’Hospital Germans Trias i Pujol que han estat acomiadats o als quals no s’ha renovat el contracte
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de la unitat hospitalària de desintoxicació de l’Hospital Joan XXIIl que han estat acomiadats o als quals no s’ha renovat el contracte
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a l’obertura de la unitat hospitalària de desintoxicació de l’Hospital de Bellvitge
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	Formulació
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al Govern Territorial de Salut de l’Alt Urgell
	Tram. 314-15128/09
	Formulació
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al Govern Territorial de Salut del Ripollès
	Tram. 314-15146/09
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol La Ginesta, de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
	Tram. 314-15210/09
	Formulació
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	Tram. 314-15243/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís d’aplicar la llei de qualitat en el subministrament elèctric per al control del compliment de les inversions previstes pels plans anuals
	Tram. 314-15244/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a donar estabilitat legal als inversors d’energies renovables o de cogeneració i per a facilitar-ne el desplegament
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