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S U M A R I

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació dels centres penitenciaris
Tram. 310-00143/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions amb relació a les delegacions de la 
Generalitat a l’exterior
Tram. 310-00144/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la seva posició davant l’anunci del Govern de l’Estat 
de castigar les comunitats autònomes per les desviacions 
del límit de despesa
Tram. 310-00145/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les iniciatives del Departament de Salut per a evitar el 
conflicte d’interessos dels directius que tenen responsabili-
tats als sectors públic i privat
Tram. 310-00146/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures amb relació als treballadors de l’Adminis-
tració de la Generalitat
Tram. 310-00147/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els motius del trasllat de la seu central del Departa-
ment de Benestar Social i Família
Tram. 310-00148/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el desplegament de les lleis òmnibus
Tram. 310-00149/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política pressupostària del Departament de Salut
Tram. 310-00150/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política tarifària del transport públic
Tram. 310-00151/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el nomenament de Josep Prat com 
a president de l’Institut Català de la Salut i la possible incom-
patibilitat d’aquest càrrec amb la seva activitat professional 
privada
Tram. 317-00092/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la reunió del Consell de Política Fis-
cal i Financera i la incidència d’aquesta en la negociació dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2012
Tram. 317-00093/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre les polítiques del Govern per 
a aconseguir la reducció del dèficit, el concert econòmic i 
l’enfortiment polític, social i financer del país
Tram. 317-00094/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’estat dels serveis i dels empleats 
públics i sobre el diàleg amb la societat civil
Tram. 317-00095/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els pressupostos de la Generalitat 
per al 2012 i la relació entre l’esforç i els sacrificis col·lectius 
que es demanen i els objectius i els resultats que es pensen 
aconseguir
Tram. 317-00096/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la lleialtat institucional amb els ajun-
taments i sobre la força política amb què assistirà a la reunió 
amb el president del Govern de l’Estat
Tram. 317-00097/09
Substanciació p. 16

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de matriculacions a les escoles de Sant Carles de la 
Ràpita (Montsià)
Tram. 314-12139/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reformulació del projecte del nou institut escola de Sant 
Carles de la Ràpita (Montsià) per l’augment de les matricu-
lacions
Tram. 314-12140/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’inici de les obres del nou institut a Sant Carles de 
la Ràpita (Montsià)
Tram. 314-12141/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis en el projecte de construcció del nou institut a Sant 
Carles de la Ràpita (Montsià)
Tram. 314-12142/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de l’activitat del nou institut a Sant Carles de la Ràpita 
(Montsià)
Tram. 314-12143/09
Resposta del Govern p. 17
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
concepte d’escola inclusiva
Tram. 314-12158/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
lloc on la consellera d’Ensenyament situa l’escola inclusiva 
dins l’ordre de prioritats i reptes a afrontar
Tram. 314-12159/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el fet d’ésser la comunitat autònoma amb un menor índex 
d’alumnes amb discapacitat escolaritzats en centres d’en-
senyament ordinari
Tram. 314-12160/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies estratègiques del 2011 per a avançar en els objectius 
de l’escola inclusiva fixats per la Llei d’educació i pel pla 
d’acció «Aprendre junts per a viure junts»
Tram. 314-12161/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials 
del tipus A matriculats en centres ordinaris d’educació infan-
til el curs 2011-2012
Tram. 314-12162/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’alumnes amb necessitats educatives especi-
als del tipus A escolaritzats en centres ordinaris d’educació 
infantil el curs 2011-2012
Tram. 314-12163/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials 
del tipus A matriculats en centres ordinaris d’educació pri-
mària el curs 2011-2012
Tram. 314-12164/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials 
del tipus A escolaritzats en centres ordinaris d’educació pri-
mària el curs 2011-2012
Tram. 314-12165/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials 
del tipus A matriculats en centres d’ensenyament ordinaris 
d’educació secundària obligatòria el curs 2011-2012
Tram. 314-12166/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials 
del tipus A matriculats en centres d’ensenyament ordinaris 
d’educació secundària postobligatòria el curs 2011-2012
Tram. 314-12168/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials 
del tipus A escolaritzats en centres d’ensenyament ordinaris 
d’educació secundària postobligatòria el curs 2011-2012
Tram. 314-12169/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes provinents d’un centre d’ensenyament 
ordinari matriculats per primer cop en un centre d’educació 
especial el curs 2011-2012
Tram. 314-12170/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris de distribució de les unitats de suport a l’educació 
especial
Tram. 314-12176/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres d’educació especial considerats centres 
de referència o de suport d’un centre educatiu ordinari el 
curs 2011-2012
Tram. 314-12177/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
normativa que regula les funcions i el desenvolupament dels 
centres d’educació especial de referència o de suport d’un 
centre educatiu ordinari
Tram. 314-12178/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
funcionament dels centres d’educació especial de referèn-
cia o de suport de centres educatius ordinaris i sobre l’even-
tual ampliació d’aquests centres de referència
Tram. 314-12179/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de programes de qualificació professional inicial 
adaptats
Tram. 314-12181/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials 
matriculats en els programes de qualificació professional 
inicial
Tram. 314-12182/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de centres d’ensenyament que disposen d’una 
comissió d’atenció a la diversitat
Tram. 314-12183/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes d’avaluació del funcionament de les comissi-
ons d’atenció a la diversitat
Tram. 314-12184/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la denegació de recursos sol·licitats per centres educatius i 
que tenen el suport de l’equip d’assessorament i orientació 
psicopedagògic
Tram. 314-12186/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el funcionament dels equips d’assessorament i orientació 
psicopedagògica amb relació al principi d’escola inclusiva
Tram. 314-12187/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mestres que hi havia a les escoles concertades 
de l’Alt Penedès a l’inici del curs 2010-2011
Tram. 314-12233/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mestres que hi ha a les escoles concertades de 
l’Alt Penedès a l’inici del curs 2011-2012
Tram. 314-12234/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professors que hi havia als instituts concertats 
de l’Alt Penedès a l’inici del curs 2010-2011
Tram. 314-12237/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professors que hi ha als instituts concertats de 
l’Alt Penedès a l’inici del curs 2011-2012
Tram. 314-12238/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Resolució 127/IX, sobre la construcció de 
l’institut de Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 314-12249/09
Resposta del Govern p. 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’inici de la construcció del nou institut de Pineda de 
Mar (Maresme)
Tram. 314-12250/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contactes amb la comunitat educativa de l’institut de 
Pineda de Mar (Maresme) pel que fa a l’incompliment de la 
Resolució 127/IX
Tram. 314-12251/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el lloc que ocupa l’institut de Pineda de Mar (Maresme) en 
l’ordre de prioritats de construcció de nous equipaments 
educatius
Tram. 314-12252/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat del projecte de construcció de l’Escola del Vinyet, de 
Solsona
Tram. 314-12290/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials 
del tipus A escolaritzats en centres ordinaris d’educació se-
cundària obligatòria el curs 2011-2012
Tram. 314-12566/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la defensa de la diversitat a les aules i les mesures per a 
garantir l’èxit escolar
Tram. 314-12571/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones destinades a atendre les línies 112, 061 
i 902 111 114 en horari nocturn el 2010 i el 2011
Tram. 314-14696/09
Resposta del Govern p. 25

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 la situació dels centres penitenciaris
Tram. 310-00143/09
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions amb relació a les delegacions de la 
Generalitat a l’exterior
Tram. 310-00144/09
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la seva posició davant l’anunci del Govern de l’Estat 
de castigar les comunitats autònomes per les desviacions 
del límit de despesa
Tram. 310-00145/09
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les iniciatives del Departament de Salut per a evitar el 
conflicte d’interessos dels directius que tenen responsabili-
tats als sectors públic i privat
Tram. 310-00146/09
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures amb relació als treballadors de l’Adminis-
tració de la Generalitat
Tram. 310-00147/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els motius del trasllat de la seu central del Departa-
ment de Benestar Social i Família
Tram. 310-00148/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el desplegament de les lleis òmnibus
Tram. 310-00149/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política pressupostària del Departament de Salut
Tram. 310-00150/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política tarifària del transport públic
Tram. 310-00151/09
Anunci p. 28

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00092/09
Anunci p. 28

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00093/09
Anunci p. 28

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00094/09
Anunci p. 29

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00095/09
Anunci p. 29

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00096/09
Anunci p. 29

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00097/09
Anunci p. 29

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol Lligabosc, 
de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funciona-
ment
Tram. 311-01285/09
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol Margalló, 
de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funciona-
ment
Tram. 311-01286/09
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol La Ginesta, 
de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funciona-
ment
Tram. 311-01287/09
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol El Marfull, 
de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funciona-
ment
Tram. 311-01288/09
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol Montsant, 
de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funciona-
ment
Tram. 311-01289/09
Anunci p. 31



24 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 232

SUMARI 4

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol L’Olivera, 
de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funciona-
ment
Tram. 311-01290/09
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import lliurat el 2010 a l’escola bressol Lligabosc, 
de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funciona-
ment
Tram. 311-01291/09
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import lliurat el 2010 a l’escola bressol Margalló, 
de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funciona-
ment
Tram. 311-01292/09
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol La Ginesta, 
de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funciona-
ment
Tram. 311-01293/09
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import lliurat el 2010 a l’escola bressol El Marfull, 
de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funciona-
ment
Tram. 311-01294/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import lliurat el 2010 a l’escola bressol Montsant, 
de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funciona-
ment
Tram. 311-01295/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import lliurat el 2010 a l’escola bressol L’Olivera, 
de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funciona-
ment
Tram. 311-01296/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el calendari previst per a donar compliment a les 
recomanacions del Síndic de Greuges incloses en l’Informe 
de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura del 2011
Tram. 311-01297/09
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el posicionament del Departament d’Interior 
davant les recomanacions del Síndic de Greuges incloses 
en l’Informe de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tor-
tura del 2011
Tram. 311-01298/09
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el calendari previst per a instal·lar sistemes de vi-
deovigilància als furgons policials per al trasllat de detinguts
Tram. 311-01299/09
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la priorització dels recursos del Departament 
d’Interior amb relació al compliment de les recomanacions 
del Síndic de Greuges incloses en l’Informe de l’Autoritat 
Catalana de Prevenció de la Tortura del 2011
Tram. 311-01300/09
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la flota de vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra 
l’1 de gener de 2011 i l’1 de gener de 2012
Tram. 311-01301/09
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de la reducció de la flota de vehicles del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01302/09
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de serveis de patrulla de vehicles del 
Cos de Mossos d’Esquadra que s’han deixat de fer de l’1 de 
juliol al 31 de desembre del 2011
Tram. 311-01303/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de serveis de patrulla de vehicles del 
Cos de Mossos d’Esquadra el 2010 i el 2011
Tram. 311-01304/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els serveis de patrulla de vehicles del Cos de 
Mossos d’Esquadra que s’han deixat de fer el 2011 amb 
relació al 2010
Tram. 311-01305/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’import total del deute de la Generalitat als 
ajuntaments en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 311-01306/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el calendari del pagament del deute de la Genera-
litat als ajuntaments per al 2012
Tram. 311-01307/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de compensacions durant el 2012 pel 
deute als ajuntaments
Tram. 311-01308/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’abonament d’interessos als ajunta-
ments pel deute amb les administracions locals
Tram. 311-01309/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de mesures extra ordinàries per a ajudar 
els ajuntaments el 2012
Tram. 311-01310/09
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co missió 
sobre la previsió de sol·licitud de préstec a alguna entitat finan-
cera per a fer front als deutes de la Generalitat als ajuntaments
Tram. 311-01311/09
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els incidents que van tenir lloc el 5 de gener de 
2012 a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 311-01342/09
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de la intervenció policial en els actes de 
protesta contra entitats bancàries protagonitzats pels veïns 
del barri de Ca n’Oriac, de Sabadell (Vallès Occidental), el  
5 de gener de 2012
Tram. 311-01343/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius pels quals van intervenir agents de 
paisà en els incidents de Sabadell (Vallès Occidental) del  
5 de gener de 2012
Tram. 311-01344/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de ferits en els incidents de Sabadell 
(Vallès Occidental) del 5 de gener de 2012
Tram. 311-01345/09
Anunci p. 39
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els actes de mediació dels Mossos d’Esquadra 
abans d’intervenir en els incidents del 5 de gener de 2012 a 
Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 311-01346/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’augment de casos de violència masclista regis-
trats els primers dies del 2012
Tram. 311-01347/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures previstes amb relació a l’augment 
de casos de violència masclista registrats els primers dies 
del 2012
Tram. 311-01348/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’eliminació del Programa de seguretat contra la 
violència masclista per part del conseller d’Interior
Tram. 311-01349/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el pla del Departament d’Interior que agrupa 
la violència masclista amb la violència contra la gent gran i 
els menors
Tram. 311-01350/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’increment de la lluita contra la violèn-
cia masclista el 2012
Tram. 311-01351/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les reunions i els contactes amb entitats feministes 
i experts en violència masclista
Tram. 311-01352/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’augment de la mortalitat en accidents de moto-
cicleta el 2011
Tram. 311-01353/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les causes de l’augment de la mortalitat dels 
accidents de motocicleta el 2012
Tram. 311-01354/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions per a frenar l’augment de la mortali-
tat en accidents de motocicleta
Tram. 311-01355/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les reunions del Servei Català de Trànsit amb les 
associacions de víctimes d’accidents de trànsit per a analit-
zar l’increment de la mortalitat en accidents de motocicleta
Tram. 311-01356/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de canvi d’uniforme dels mossos 
d’esquadra en els propers tres anys
Tram. 311-01379/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el canvi d’uniforme dels mossos d’esquadra paral-
lelament a la retallada de partides pressupostàries del Cos
Tram. 311-01380/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de la renovació dels uniformes dels mossos 
d’esquadra
Tram. 311-01381/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les prioritats de despesa del Cos de Mossos 
d’Esquadra del 2012 al final de la legislatura
Tram. 311-01382/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la protesta del director dels Serveis Territorials 
d’Interior a Girona pel cartell dels Pastorets de Girona
Tram. 311-01383/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la informació al conseller d’Interior prèvia a la pro-
testa del director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona 
pel cartell dels Pastorets de Girona
Tram. 311-01384/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la política que segueix el Departament d’Interior 
en les manifestacions artístiques en què apareixen policies
Tram. 311-01385/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la supervisió dels Pastorets pels directors dels 
serveis territorials d’Interior
Tram. 311-01386/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la llibertat d’expressió artística de l’autor del cartell 
dels Pastorets de Girona del 2011
Tram. 311-01387/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la coartació de la llibertat d’expressió artística del 
director del Grup Proscenium
Tram. 311-01388/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la desautorització del director dels Serveis Territo-
rials d’Interior a Girona pel conseller d’Interior amb relació al 
cartell dels Pastorets de Girona
Tram. 311-01389/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les disculpes que ha rebut el director del Grup 
Proscenium per l’actuació del director dels Serveis Territori-
als d’Interior a Girona
Tram. 311-01390/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de canvi d’uniforme dels agents dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01454/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el cost del canvi d’uniforme dels agents dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01455/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el motiu pel qual es vol canviar l’informe dels 
agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01456/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les consultes prèvies a la decisió de canviar 
l’uniforme dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01457/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de dotar d’armilles antibala els agents dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01458/09
Anunci p. 47
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de dotar de guants antitall i antipunxada els 
agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01459/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de dotar els agents dels Mossos d’Esqua-
dra d’uniformes adequats al fred
Tram. 311-01460/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la priorització de canviar l’uniforme dels agents 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01461/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de dotar d’uniformes adequats els 
agents dels Mossos d’Esquadra destinats a regions fredes
Tram. 311-01462/09
Anunci p. 48

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
incidents que van tenir lloc el 5 de gener de 2012 a Sabadell 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-15920/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de la intervenció policial en els actes de protesta 
contra entitats bancàries protagonitzats pels veïns del barri 
de Ca n’Oriac, de Sabadell (Vallès Occidental), el 5 de ge-
ner de 2012
Tram. 314-15921/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals van intervenir agents de paisà en els inci-
dents de Sabadell (Vallès Occidental) del 5 de gener de 2012
Tram. 314-15922/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de ferits en els incidents de Sabadell (Vallès Occi-
dental) del 5 de gener de 2012
Tram. 314-15923/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
actes de mediació dels Mossos d’Esquadra abans d’interve-
nir en els incidents del 5 de gener de 2012 a Sabadell (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-15924/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de casos de violència masclista registrats els pri-
mers dies del 2012
Tram. 314-15925/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures previstes amb relació a l’augment de casos de 
violència masclista registrats els primers dies del 2012
Tram. 314-15926/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’eliminació del Programa de seguretat contra la violència 
masclista per part del conseller d’Interior
Tram. 314-15927/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla del Departament d’Interior que agrupa la violència mas-
clista amb la violència contra la gent gran i els menors
Tram. 314-15928/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’increment de la lluita contra la violència masclista 
el 2012
Tram. 314-15929/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions i els contactes amb entitats feministes i experts en 
violència masclista
Tram. 314-15930/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de la mortalitat en accidents de motocicleta el 
2011
Tram. 314-15931/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes de l’augment de la mortalitat dels accidents de 
motocicleta el 2012
Tram. 314-15932/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a frenar l’augment de la mortalitat en acci-
dents de motocicleta
Tram. 314-15933/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions del Servei Català de Trànsit amb les associacions 
de víctimes d’accidents de trànsit per a analitzar l’increment 
de la mortalitat en accidents de motocicleta
Tram. 314-15934/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades arran de l’assassinat d’Ibrahima Dyle al 
barri del Besòs, de Barcelona
Tram. 314-15935/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prevenció d’un esclat social arran de l’assassinat d’un ciuta-
dà al barri del Besòs, de Barcelona
Tram. 314-15936/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de mediació impulsades arran dels incidents del  
3 de gener de 2012 al barri del Besòs, de Barcelona
Tram. 314-15937/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions amb l’Ajuntament de Barcelona per a analitzar els 
incidents del 3 de gener de 2012 al barri del Besòs, de Bar-
celona
Tram. 314-15938/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació de les institucions per a prevenir conflictes simi-
lars als del gener del 2012 al barri del Besòs, de Barcelona
Tram. 314-15939/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme el 2011 per a promoure l’associaci-
onisme i l’activisme social al barri del Besòs, de Barcelona
Tram. 314-15940/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos invertits el 2011 al barri del Besòs, de Barcelona
Tram. 314-15941/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors i educadors socials que han actuat 
durant el 2011 per a prevenir situacions de violència i fo-
mentar la convivència al barri del Besòs, de Barcelona
Tram. 314-15942/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del cofinançament dels convenis d’acció co-
munitària amb l’Ajuntament de Barcelona relatius al barri del 
Besòs
Tram. 314-15943/09
Formulació p. 55
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de les obres de l’Escola Can Montllor, de 
Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-15944/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació d’una moratòria en el desplegament de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-15945/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el rebuig de la moratòria en el desplegament de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-15946/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a garantir el compliment del calendari de 
desplegament de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la de-
pendència
Tram. 314-15947/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de l’increment de la llista d’espera per a rebre la 
primera prestació en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència
Tram. 314-15948/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de la disminució del nombre d’expedients resolts pel 
Departament de Benestar Social i Família el 2011
Tram. 314-15949/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes de la disminució en la concessió de prestacions 
d’ajut domiciliari i teleassistència
Tram. 314-15950/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dades relatives a l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència, que apareixen en els webs de l’Im-
serso i del Departament de Benestar Social i Família
Tram. 314-15951/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de les actuacions previstes en el projecte inicial 
de la plataforma per a autobús a la carretera C-245 entre 
Castelldefels i Cornellà de Llobregat
Tram. 314-15952/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió en els pressupostos de la Generalitat de l’obra de la 
plataforma per a autobús a la carretera C-245
Tram. 314-15953/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de l’execució de les obres del projecte de la plataforma 
per a autobús a la carretera C-245 entre Castelldefels i Cor-
nellà de Llobregat
Tram. 314-15954/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de les obres del carril VAO a l’autopista C-58 entre 
Ripollet i Barcelona
Tram. 314-15955/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del retard en l’acabament de les obres del carril VAO 
a l’autopista C-58 entre Ripollet i Barcelona
Tram. 314-15956/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de finançament complementàries per a les obres 
del carril VAO a l’autopista C-58 entre Ripollet i Barcelona
Tram. 314-15957/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat que els vehicles amb baixa ocupació circulin pel 
carril VAO de l’autopista C-58 entre Ripollet i Barcelona
Tram. 314-15958/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
negociacions amb el grup nord-americà Las Vegas Sand so-
bre l’emplaçament d’un macrocomplex de lleure a Catalunya
Tram. 314-15959/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les possibilitats que s’instal·li un macrocomplex de lleure a 
Catalunya
Tram. 314-15960/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
repercussió en el producte interior brut de l’emplaçament a 
Catalunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15961/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
volum d’inversió derivat de l’emplaçament a Catalunya del 
macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15962/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els llocs de treball que es poden crear amb l’emplaçament a 
Catalunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15963/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament idoni per al macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15964/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
modificacions legislatives que comportaria l’emplaçament a 
Catalunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15965/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de la legislació per a fer possible l’emplaçament 
a Catalunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15966/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
predisposició del Govern de l’Estat a modificar la normativa 
per a afavorir la instal·lació del macrocomplex de lleure Las 
Vegas
Tram. 314-15967/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte ambiental de l’emplaçament a Catalunya del ma-
crocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15968/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte energètic de l’emplaçament a Catalunya del ma-
crocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15969/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte sobre l’impacte paisatgístic de l’emplaçament a 
Catalunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15970/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’associació de la marca Catalunya amb el macrocomplex de 
lleure Las Vegas
Tram. 314-15971/09
Formulació p. 64
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’objecte de la reunió d’alts càrrecs del Govern amb Iñaki 
Urdangarín el juliol del 2011
Tram. 314-15972/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
aspectes tractats en la reunió d’alts càrrecs del Govern amb 
Iñaki Urdangarín el juliol del 2011
Tram. 314-15973/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions derivades de la reunió d’alts càrrecs del Govern 
amb Iñaki Urdangarín el juliol del 2011
Tram. 314-15974/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
compromisos econòmics adquirits arran de la reunió d’alts 
càrrecs del Govern amb Iñaki Urdangarín el juliol del 2011
Tram. 314-15975/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses catalanes que participen en el desplegament del 
nou model de contractació dels serveis TIC
Tram. 314-15976/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
petites i mitjanes empreses catalanes que participen en el 
desplegament del nou model de contractació dels serveis 
TIC
Tram. 314-15977/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses que han participat en la candidatura dels diàlegs 
competitius del desplegament del nou model de contracta-
ció dels serveis TIC
Tram. 314-15978/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
unions temporals d’empreses catalanes que han participat 
en la candidatura dels diàlegs competitius del desplega-
ment del nou model de contractació dels serveis TIC
Tram. 314-15979/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incoació d’un procediment sancionador als suposats orga-
nitzadors de la manifestació antifeixista del 27 d’agost de 
2011 a Salt (Gironès)
Tram. 314-15980/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els fonaments en què es basa la incoació d’un procediment 
sancionador als suposats organitzadors de la manifestació 
antifeixista del 27 d’agost de 2011 a Salt (Gironès)
Tram. 314-15981/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la manera com s’ha determinat qui eren els organitzadors 
de la manifestació antifeixista del 27 d’agost de 2011 a Salt 
(Gironès)
Tram. 314-15982/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incoació d’un procediment sancionador a les persones que 
volien impedir aldarulls durant la manifestació antifeixista 
del 27 d’agost de 2011 a Salt (Gironès)
Tram. 314-15983/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per les quals s’ha incoat un procediment sancionador 
amb relació a la manifestació antifeixista del 27 d’agost de 
2011 a Salt (Gironès)
Tram. 314-15984/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme pel Departament d’Interior per 
evitar la manifestació antifeixista del 27 d’agost de 2011 a 
Salt (Gironès)
Tram. 314-15985/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat d’intervenció dels Mossos d’Esquadra durant la 
manifestació antifeixista del 27 d’agost de 2011 a Salt (Gi-
ronès)
Tram. 314-15986/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
conflictes d’interessos dels membres dels consells d’admi-
nistració dels consorcis sanitaris
Tram. 314-15987/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
concursos públics i els contractes menors per a la prestació 
de serveis sanitaris que han estat adjudicats al Grup Serhs 
del 2000 ençà
Tram. 314-15988/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
un possible conflicte d’interessos d’un membre del Consell 
d’Administració del Consorci de Salut i Social de Catalu-
nya, SA
Tram. 314-15989/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament de les subvencions per al 
manteniment de places de llars d’infants de titularitat muni-
cipal de l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenyament del 
Baix Llobregat
Tram. 314-15990/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament de les subvencions per al 
manteniment de places de llars d’infants de titularitat muni-
cipal de l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenyament de 
Barcelona Comarques
Tram. 314-15991/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament de les subvencions per al 
manteniment de places de llars d’infants de titularitat muni-
cipal de l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenyament de la 
Catalunya Central
Tram. 314-15992/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament de les subvencions per al 
manteniment de places de llars d’infants de titularitat muni-
cipal de l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenyament de 
Girona
Tram. 314-15993/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament de les subvencions per al 
manteniment de places de llars d’infants de titularitat mu-
nicipal de l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenyament 
de Lleida
Tram. 314-15994/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament de les subvencions per al 
manteniment de places de llars d’infants de titularitat muni-
cipal de l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenyament del 
Maresme i del Vallès Oriental
Tram. 314-15995/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament de les subvencions per al 
manteniment de places de llars d’infants de titularitat muni-
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cipal de l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenyament de 
Tarragona
Tram. 314-15996/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament de les subvencions per al 
manteniment de places de llars d’infants de titularitat muni-
cipal de l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenyament de 
les Terres de l’Ebre
Tram. 314-15997/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament de les subvencions per al 
manteniment de places de llars d’infants de titularitat muni-
cipal de l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenyament del 
Vallès Occidental
Tram. 314-15998/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions i mesures de suport a les confraries de pescadors 
de Sant Carles de la Ràpita i les Cases d’Alcanar (Montsià) 
pels problemes causats per la construcció del gasoducte 
submarí de la planta de Vinaròs (Baix Maestrat)
Tram. 314-15999/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
suspensió de l’esterilització femenina pel mètode Essure a 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-16000/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dones que han accedit al mètode Essure d’este-
rilització femenina els darrers quatre anys
Tram. 314-16001/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dones que han accedit a l’esterilització femenina 
pel mètode Essure des que únicament es fa per prescripció 
facultativa
Tram. 314-16002/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de centres sanitaris públics o amb finançament 
públic que practiquen el mètode Essure d’esterilització fe-
menina
Tram. 314-16003/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dones que han accedit al mètode d’esterilització 
femenina Essure el 2011
Tram. 314-16004/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el criteri per a accedir al mètode Essure d’esterilització fe-
menina
Tram. 314-16005/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa del viatge del president de la Generalitat a Londres
Tram. 314-16006/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la protesta del director dels Serveis Territorials d’Interior a 
Girona pel cartell dels Pastorets de Girona
Tram. 314-16007/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la informació al conseller d’Interior prèvia a la protesta del 
director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona pel cartell 
dels Pastorets de Girona
Tram. 314-16008/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
política que segueix el Departament d’Interior en les mani-
festacions artístiques en què apareixen policies
Tram. 314-16009/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supervisió dels Pastorets pels directors dels serveis territo-
rials d’Interior
Tram. 314-16010/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llibertat d’expressió artística de l’autor del cartell dels Pasto-
rets de Girona del 2011
Tram. 314-16011/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coartació de la llibertat d’expressió artística del director del 
Grup Proscenium
Tram. 314-16012/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
desautorització del director dels Serveis Territorials d’Interi-
or a Girona pel conseller d’Interior amb relació al cartell dels 
Pastorets de Girona
Tram. 314-16013/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les disculpes que ha rebut el director del Grup Proscenium 
per l’actuació del director dels Serveis Territorials d’Interior 
a Girona
Tram. 314-16014/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de canvi d’uniforme dels mossos d’esquadra en els 
propers tres anys
Tram. 314-16015/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
canvi d’uniforme dels mossos d’esquadra paral·lelament a la 
retallada de partides pressupostàries del Cos
Tram. 314-16016/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la renovació dels uniformes dels mossos d’esquadra
Tram. 314-16017/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les prioritats de despesa del Cos de Mossos d’Esquadra del 
2012 al final de la legislatura
Tram. 314-16018/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de les obres de prolongació de Ferrocar-
rils de la Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-16019/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els edificis propietat de la Generalitat situats a Barcelona 
inclosos en l’estudi de venda d’immobles a inversors privats
Tram. 314-16020/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Programa de seguretat contra la vio lència masclista
Tram. 314-16021/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies presentades als Mossos d’Esquadra per violèn-
cia masclista a Barcelona
Tram. 314-16022/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del 
barri del Poble-sec, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
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del 2005 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-16023/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millo-
ra dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, de Barcelo-
na, acollit a la convocatòria del 2005 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-16024/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millo-
ra dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, de Barcelo-
na, acollit a la convocatòria del 2006 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-16025/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del 
barri de la Bordeta, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-16026/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
del barri del Coll, de Barcelona, acollit a la convocatòria del 
2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris
Tram. 314-16027/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
del barri de la Barceloneta, de Barcelona, acollit a la convo-
catòria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la 
millora de barris
Tram. 314-16028/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
del barri del Besòs i el Maresme, de Barcelona, acollit a la 
convocatòria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa 
a la millora de barris
Tram. 314-16029/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
dels barris del Bon Pastor i del Baró de Viver, de Barcelo-
na, acollit a la convocatòria del 2009 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-16030/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions atorgades per a la instal·lació d’ascensors 
a Barcelona el 2011
Tram. 314-16031/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús previst per a la Casa Burés, de Barcelona
Tram. 314-16032/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les proves geotècniques amb relació al projecte del túnel 
d’Horta
Tram. 314-16033/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’obres del nou centre de preventius de la Zona 
Franca, de Barcelona
Tram. 314-16034/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de la cua de maniobres de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya a la plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 314-16035/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de desallotjament del centre penitenciari de Trinitat 
Vella, de Barcelona
Tram. 314-16036/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de desallotjament del centre penitenciari de Wad-
Ras, de Barcelona
Tram. 314-16037/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
del barri de la Trinitat Vella, de Barcelona, acollit a la convo-
catòria del 2006 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la 
millora de barris
Tram. 314-16038/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del 
barri del Raval Sud, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-16039/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del 
barri de la Vinya - Can Clos - Plus Ultra, de Barcelona, acollit 
a la convocatòria del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
Tram. 314-16040/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de finalització prevista de les obres per a la construcció 
dels equipaments sanitaris inclosos en el pla director per a 
les casernes de Sant Andreu, a Barcelona
Tram. 314-16041/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
solars de l’Institut Català del Sòl a Barcelona
Tram. 314-16042/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona en política d’habitatge el 2011
Tram. 314-16043/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts del 2011 per a habitatges amb patologies estructurals 
a Barcelona
Tram. 314-16044/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona en política d’habitatge el 2011
Tram. 314-16045/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a l’inici de les obres dels equipaments i els 
habitatges de Porta Trinitat, a Barcelona
Tram. 314-16046/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’inversió en infraestructures de GISA a Barcelona
Tram. 314-16047/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges d’inclusió social de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya a Barcelona
Tram. 314-16048/09
Formulació p. 89
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les promocions d’habitatges de l’Institut Català del Sòl a 
Barcelona el 2011
Tram. 314-16049/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de construcció d’habitatges de protecció a Barce-
lona de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 314-16050/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents i les incidències a les línies de Ferrocarrils de la 
Generalitat el 2011
Tram. 314-16051/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents i les incidències en el servei del tramvia metropo-
lità el 2011
Tram. 314-16052/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sancions fermes per infraccions per excés de 
velocitat a les rondes de Barcelona el 2011
Tram. 314-16053/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
targetes de transport T-12 del 2011
Tram. 314-16054/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini per a implantar la T-16
Tram. 314-16055/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades del servei de tramvia metropolità del 2011
Tram. 314-16056/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions relatives al projecte del túnel del servei de rodalia 
de Renfe per l’avinguda Diagonal, de Barcelona
Tram. 314-16057/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adaptació de les instal·lacions del metro per a les persones 
amb mobilitat reduïda
Tram. 314-16058/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis econòmics relatius al transport públic el 2011
Tram. 314-16059/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les retallades en infraestructures de transport públic el 2011
Tram. 314-16060/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona en 
matèria de transport el 2010 i el 2011
Tram. 314-16061/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de les actuacions del Pla director d’infra-
estructures del transport públic col·lectiu a la regió metro-
politana de Barcelona 2011-2020 amb relació a la línia 9 del 
metro
Tram. 314-16062/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de les actuacions del Pla director d’in-
fraestructures del transport públic col·lectiu a l’àrea metro-
politana de Barcelona 2011-2020 amb relació als projectes 
sectorials de la línia 9 del metro
Tram. 314-16063/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les zones prioritàries per a implantar la xarxa d’autobusos 
interurbans
Tram. 314-16064/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades del servei d’autobusos interurbans del 2011
Tram. 314-16065/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sancions fermes per infraccions d’excés de velocitat, a 
Barcelona, el 2011
Tram. 314-16066/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades de Ferrocarrils de la Generalitat del 2011 respecte de 
diversos conceptes
Tram. 314-16067/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els terminis d’execució de les obres de les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra dels districtes de Sarrià - Sant Gervasi i 
de Sant Martí, a Barcelona
Tram. 314-16068/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies interposades a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana dels Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya 
de Barcelona
Tram. 314-16069/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les denúncies interposades per mossos d’esquadra a Bar-
celona per infraccions de l’ordenança sobre convivència 
ciutadana
Tram. 314-16070/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
hores extraordinàries dels mossos d’esquadra a Barcelona 
el 2011
Tram. 314-16071/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absentisme laboral als Mossos d’Esquadra el 2011
Tram. 314-16072/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents laborals als Mossos d’Esquadra el 2011
Tram. 314-16073/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones ingressades en centres penitenciaris de Barcelona 
el 2011
Tram. 314-16074/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
infraccions penals a Barcelona el 2011
Tram. 314-16075/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de resolució de delictes i faltes a Barcelona  
el 2011
Tram. 314-16076/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
detinguts a Barcelona el 2011
Tram. 314-16077/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies tramitades pels Mossos d’Esquadra a Barcelona 
el 2011
Tram. 314-16078/09
Formulació p. 98
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per robatori als transports públics de 
Barcelona el 2011
Tram. 314-16079/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
operacions conjuntes dels cossos policials de Barcelona el 
2011
Tram. 314-16080/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a Barcelona 
en data del 31 de desembre de 2011 i la previsió per al 2012
Tram. 314-16081/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sentències relatives a treballs comunitaris que han estat 
dictades a Barcelona del 2007 ençà
Tram. 314-16082/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords i els convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona 
per al foment de la formació i l’ocupació el 2011
Tram. 314-16083/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions i les aportacions econòmiques destinades a la 
promoció de la ciutat de Barcelona
Tram. 314-16084/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions imposades a establiments de Barcelona perquè no 
retolen en català
Tram. 314-16085/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts i el finançament econòmic per a empreses i autònoms 
de Barcelona
Tram. 314-16086/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients de regulació d’ocupació presentats a 
Barcelona del 2007 al 2011
Tram. 314-16087/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis relatius al posicionament de la marca Barcelona 
i Catalunya al món
Tram. 314-16088/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients i les sancions a comerços de Barcelona del 
2007 al 2011
Tram. 314-16089/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques a la Fira de Barcelona el 2011
Tram. 314-16090/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords per al foment del comerç signats amb l’Ajuntament 
de Barcelona el 2011
Tram. 314-16091/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació lluminosa a l’àrea metropolitana de Barcelona 
el 2011
Tram. 314-16092/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació atmosfèrica el 2011
Tram. 314-16093/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació creada pel deute de l’Agència Catalana de l’Aigua 
amb el Consorci per a la Defensa del Besòs
Tram. 314-16094/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
sistema de depuració terciari de les aigües residuals del Llo-
bregat a la depuradora del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16095/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de plantes dessalinitzadores que vol construir
Tram. 314-16096/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’ecoparcs
Tram. 314-16097/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’infraestructures hidràuliques el 2011 i el 2012
Tram. 314-16098/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament de les infraestructures i els serveis municipals 
als barris de la zona de Collserola de Barcelona
Tram. 314-16099/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
resultat de la recollida selectiva
Tram. 314-16100/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
infraestructura de recollida i tractament de residus tecno-
lògics
Tram. 314-16101/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge de residus recollits de manera selectiva i les 
previsions per al millorament de la recollida selectiva
Tram. 314-16102/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació econòmica de l’Agència Catalana de l’Aigua i sobre 
les aportacions de l’Agència a l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona amb relació al tractament de les aigües
Tram. 314-16103/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de gestors autoritzats i homologats per l’Agència de 
Residus de Catalunya que han operat a Barcelona el 2011
Tram. 314-16104/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació del tractament terciari a la planta depuradora del 
Besòs per a millorar la qualitat de l’aigua
Tram. 314-16105/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos percebuts del cànon de disposició de residus del 
2009 al 2011
Tram. 314-16106/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nivells de diòxid de carboni emesos a l’àrea metropolitana 
de Barcelona el 2011
Tram. 314-16107/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
consum d’aigua dels ciutadans de Barcelona
Tram. 314-16108/09
Formulació p. 107
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell de contaminació acústica de l’àrea metropolitana de 
Barcelona el 2011
Tram. 314-16109/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords o convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona el 
2011 per a fomentar la formació i l’ocupació dels joves
Tram. 314-16110/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona en 
política de joventut el 2011
Tram. 314-16111/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords o convenis signats amb el Consell de la Joventut de 
Barcelona el 2011
Tram. 314-16112/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de contractes signats a Barcelona el 2011 amb rela-
ció a la borsa d’habitatges de lloguer per a joves
Tram. 314-16113/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
menors estrangers presentats per a protecció a Barcelona 
el 2011
Tram. 314-16114/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions fetes al Servei de Detecció i Contacte de 
Menors Estrangers Immigrants no Acompanyats de l’Ajunta-
ment de Barcelona el 2011
Tram. 314-16115/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estrangers residents a Barcelona que s’han regis-
trat al Registre central de persones assegurades del Cat-
Salut el 2011
Tram. 314-16116/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions al Servei d’Atenció a Immigrants i Estrangers 
Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona el 2011
Tram. 314-16117/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions al Servei de Mediació Intercultural de l’Ajunta-
ment de Barcelona el 2011
Tram. 314-16118/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estrangers traslladats pel Govern de l’Estat a Barcelona 
el 2011
Tram. 314-16119/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’aules d’acollida per a menors immigrants a Barce-
lona en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16120/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del conveni signat amb l’Ajuntament de Barce-
lona per al període 2009-2011 per a inversions en equipa-
ments esportius
Tram. 314-16121/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament d’equipaments esportius i d’activitats o compe-
ticions esportives de Barcelona el 2011 i el 2012
Tram. 314-16122/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat per a ajuts a grups escolars de música i dan-
sa de Barcelona els cursos del període 2007 al 2011 i la pre-
visió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16123/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat per al Pla experimental de llengües estran-
geres dels centres escolars de Barcelona els cursos del pe-
ríode 2007-2011 i la previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16124/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat en concepte d’ajuts per a la reutilització de 
llibres de text, material curricular i de continguts digitals per 
al centres educatius concertats de Barcelona els cursos del 
període 2007-2011 i la previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16125/09
Formulació p. 112
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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 la situació dels centres peniten-
ciaris
Tram. 310-00143/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 18.01.2012 (DSPC-P 39).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions amb relació a les 
delegacions de la Generalitat a l’exterior
Tram. 310-00144/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 18.01.2012 (DSPC-P 39).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la seva posició davant l’anunci 
del Govern de l’Estat de castigar les comu-
nitats autònomes per les desviacions del lí-
mit de despesa
Tram. 310-00145/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 18.01.2012 (DSPC-P 39).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les iniciatives del Departament 
de Salut per a evitar el conflicte d’interessos 
dels directius que tenen responsabilitats als 
sectors públic i privat
Tram. 310-00146/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 18.01.2012 (DSPC-P 39).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures amb relació als tre-
balladors de l’Administració de la Generalitat
Tram. 310-00147/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 18.01.2012 (DSPC-P 39).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els motius del trasllat de la seu 
central del Departament de Benestar Social 
i Família
Tram. 310-00148/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 18.01.2012 (DSPC-P 39).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el desplegament de les lleis òm-
nibus
Tram. 310-00149/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 18.01.2012 (DSPC-P 39).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la política pressupostària del 
Departament de Salut
Tram. 310-00150/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 18.01.2012 (DSPC-P 39).
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política tarifària del transport 
públic
Tram. 310-00151/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 18.01.2012 (DSPC-P 39).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre el nome-
nament de Josep Prat com a president de 
l’Institut Català de la Salut i la possible in-
compatibilitat d’aquest càrrec amb la seva 
activitat professional privada
Tram. 317-00092/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 18.01.2012 (DSPC-P 39).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la reunió 
del Consell de Política Fiscal i Financera i la 
incidència d’aquesta en la negociació dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2012
Tram. 317-00093/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 18.01.2012 (DSPC-P 39).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre les polí-
tiques del Govern per a aconseguir la reduc-
ció del dèficit, el concert econòmic i l’enfor-
timent polític, social i financer del país
Tram. 317-00094/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 18.01.2012 (DSPC-P 39).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre l’estat 
dels serveis i dels empleats públics i sobre 
el diàleg amb la societat civil
Tram. 317-00095/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 18.01.2012 (DSPC-P 39).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els pres-
supostos de la Generalitat per al 2012 i la re-
lació entre l’esforç i els sacrificis col·lectius 
que es demanen i els objectius i els resul-
tats que es pensen aconseguir
Tram. 317-00096/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 18.01.2012 (DSPC-P 39).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la lleial-
tat institucional amb els ajuntaments i sobre 
la força política amb què assistirà a la reunió 
amb el president del Govern de l’Estat
Tram. 317-00097/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el 18.01.2012 (DSPC-P 39).
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de matriculacions a les es-
coles de Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Tram. 314-12139/09

Resposta del Govern
Reg. 40309 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12139/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de matriculacions a les escoles de Sant Carles de 
la Ràpita (Montsià)

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 ini-
ciatives parlamentàries amb número de tramitació 314-
12139/09, 314-12140/09, 314-12141/09, 314-12142/09 i 
314-12143/09:

Es tramet en annex I les dades de matriculació de l’Esco-
la Horta Vella i de l’Escola Carles II de Sant Carles de la 
Ràpita, pel curs 2011-2012.

Segons les dades del cens, facilitades per l’Ajuntament 
de Sant Carles de la Ràpita, el Departament d’Ensenya-
ment no té previsió de creixement de la matrícula al mu-
nicipi de Sant Carles Ràpita, atès que s’ha produït una 
lleu davallada en els naixements, i tampoc està prevista 
l’arribada de nous alumnes.

Les necessitats de places escolars, actuals i properes, al 
municipi de Sant Carles de la Ràpita son d’educació se-
cundària obligatòria, en conseqüència, el Departament 
d’Ensenyament considera necessari reconvertir el pro-
jecte institut escola d’una línia pel d’una Secció Institut, 
sense que aquesta modificació del projecte alteri el ter-
mini d’inici i execució de les obres del centre. Les obres 
es duran a terme quan la disponibilitat pressupostària ho 
permeti.

Barcelona, 9 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reformulació del projecte del nou 
institut escola de Sant Carles de la Ràpita 
(Montsià) per l’augment de les matriculacions
Tram. 314-12140/09

Resposta del Govern
Reg. 40309 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12139/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’inici de les obres del nou 
institut a Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Tram. 314-12141/09

Resposta del Govern
Reg. 40309 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12139/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis en el projecte de construc-
ció del nou institut a Sant Carles de la Ràpi-
ta (Montsià)
Tram. 314-12142/09

Resposta del Govern
Reg. 40309 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12139/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de l’activitat del nou institut a 
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Tram. 314-12143/09

Resposta del Govern
Reg. 40309 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12139/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el concepte d’escola inclusiva
Tram. 314-12158/09

Resposta del Govern
Reg. 40310 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12158/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
concepte d’escola inclusiva

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries amb número de tramitació 314-
12158/09, 314-12159/09 i 314-12160/09:

El Departament d’Ensenyament impulsa polítiques re-
ferides a l’escola inclusiva d’acord amb l’establert en la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació:

La inclusió és un principi rector (art. 2 LOE), i per garan-
tir-la es promouen les mesures generals, organitzatives, i 
metòdiques, que siguin necessàries per atendre el millor 
possible a tot l’alumnat dels centres. Tanmateix, des del 
Departament d’Ensenyament, s’està treballant per fa-
cilitar als centres les eines necessàries que permetin la 
detecció i la posterior atenció tan bon punt s’identifiquin 
les dificultats de l’alumnat més vulnerable (arts. 81, 82 i 
83 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació).

Actualment estan escolaritzats en centres d’educació 
especial a Catalunya, un 0,52% del total de l’alumnat, 
percentatge força raonable si es tenen en compte els es-
tàndards corresponents.

Barcelona, 9 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el lloc on la consellera d’Ensenyament 
situa l’escola inclusiva dins l’ordre de priori-
tats i reptes a afrontar
Tram. 314-12159/09

Resposta del Govern
Reg. 40310 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12158/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el fet d’ésser la comunitat autònoma 
amb un menor índex d’alumnes amb disca-
pacitat escolaritzats en centres d’ensenya-
ment ordinari
Tram. 314-12160/09

Resposta del Govern
Reg. 40310 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12158/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies estratègiques del 2011 per a 
avançar en els objectius de l’escola inclusi-
va fixats per la Llei d’educació i pel pla d’ac-
ció «Aprendre junts per a viure junts»
Tram. 314-12161/09

Resposta del Govern
Reg. 40311 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12161/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies estratègiques del 2011 per a avançar en els objec-
tius de l’escola inclusiva fixats per la Llei d’educació i pel 
pla d’acció «Aprendre junts per a viure junts»

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les inici-
atives parlamentàries 314-12161/09 i 314-12571/09:

El Departament d’Ensenyament està convençut que la 
diversitat cultural i personal de l’alumnat és una reali-
tat indiscutible, com ho és també la diversitat social del 
nostre país.

El Departament d’Ensenyament no ha suprimit cap de 
les mesures existents per assegurar l’èxit escolar de tots 
els alumnes (USEE, UEC, hores d’atenció a la diversitat, 
agrupament de l’alumnat sord, etc.), a més s’han imple-
mentat noves mesures com el suport escolar personalit-
zat a les escoles (SEP).

Es necessari avaluar les línies estratègiques existents per 
avançar cap a una escola inclusiva, com per exemple 
l’actuació dels centres d’educació especial com a centres 
de referència.

Barcelona, 9 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament



24 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 232

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes amb necessitats 
educatives especials del tipus A matriculats 
en centres ordinaris d’educació infantil el 
curs 2011-2012
Tram. 314-12162/09

Resposta del Govern
Reg. 40312 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12162/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials 
del tipus A matriculats en centres ordinaris d’educació 
infantil el curs 2011-2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries amb número de tramitació 314-
12162/09, 314-12163/09, 314-12164/09, 314-12165/09, 
314-12166/09, 314-12168/09, 314-12169/09, 314-12170/09 
i 314-12566/09:

El Departament d’Ensenyament disposarà de la infor-
mació sol·licitada durant l’últim trimestre del curs 2011-
2012.

Barcelona, 9 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’alumnes amb neces-
sitats educatives especials del tipus A es-
colaritzats en centres ordinaris d’educació 
infantil el curs 2011-2012
Tram. 314-12163/09

Resposta del Govern
Reg. 40312 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12162/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes amb necessitats 
educatives especials del tipus A matriculats 
en centres ordinaris d’educació primària el 
curs 2011-2012
Tram. 314-12164/09

Resposta del Govern
Reg. 40312 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12162/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes amb necessitats 
educatives especials del tipus A escolarit-
zats en centres ordinaris d’educació primà-
ria el curs 2011-2012
Tram. 314-12165/09

Resposta del Govern
Reg. 40312 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12162/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes amb necessitats 
educatives especials del tipus A matriculats 
en centres d’ensenyament ordinaris d’edu-
cació secundària obligatòria el curs 2011-
2012
Tram. 314-12166/09

Resposta del Govern
Reg. 40312 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12162/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes amb necessitats 
educatives especials del tipus A matriculats 
en centres d’ensenyament ordinaris d’edu-
cació secundària postobligatòria el curs 
2011-2012
Tram. 314-12168/09

Resposta del Govern
Reg. 40312 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12162/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes amb necessi-
tats educatives especials del tipus A esco-
laritzats en centres d’ensenyament ordina-
ris d’educació secundària postobligatòria el 
curs 2011-2012
Tram. 314-12169/09

Resposta del Govern
Reg. 40312 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12162/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes provinents d’un 
centre d’ensenyament ordinari matriculats 
per primer cop en un centre d’educació es-
pecial el curs 2011-2012
Tram. 314-12170/09

Resposta del Govern
Reg. 40312 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12162/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris de distribució de les uni-
tats de suport a l’educació especial
Tram. 314-12176/09

Resposta del Govern
Reg. 40313 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12176/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris de distribució de les unitats de suport a l’educa-
ció especial

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

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

Cada Servei Territorial d’Ensenyament disposa d’una 
comissió específica formada pels responsables de les 
unitats de Planificació, representants de la Inspecció 
d’Educació i representants dels Serveis Educatius, que 
en funció de les necessitats, dels recursos existents, i de 
la població de cada zona, proposen la distribució de les 
USEE.

Barcelona, 9 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres d’educació es-
pecial considerats centres de referència o 
de suport d’un centre educatiu ordinari el 
curs 2011-2012
Tram. 314-12177/09

Resposta del Govern
Reg. 40314 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12177/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres d’educació especial considerats cen-
tres de referència o de suport d’un centre educatiu ordi-
nari el curs 2011-2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les inici-
atives 314-12177/09, 314-12178/09 i 314-12179/09:

La normativa referida als centres d’educació especial 
que tenen la consideració de centres de referència està 
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establerta en la Resolució EDU/4168/2010, de 22 de de-
sembre, per la qual es dóna publicitat a la relació de cen-
tres seleccionats per dur a terme programes i serveis de 
suport de centres d’educació especial a centres ordinaris, 
per a l’escolarització inclusiva d’alumnat amb discapaci-
tat, per als cursos 2010-2011 i 2011-2012 (DOGC núm. 
5788 - 03/01/2011)

El Departament d’Ensenyament té previst fer una va-
loració dels programes i serveis de suport de centres 
d’e ducació especial a centres ordinaris, que han funcio-
nat amb caràcter experimental, els cursos 2010-2011, i  
2011-2012.

La vigència d’aquests programes i serveis de suport està 
prevista fins al final del curs 2011-2012, la valoració es 
farà al finalitzar aquest període.

Barcelona, 9 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la normativa que regula les funcions 
i el desenvolupament dels centres d’educa-
ció especial de referència o de suport d’un 
centre educatiu ordinari
Tram. 314-12178/09

Resposta del Govern
Reg. 40314 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12177/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el funcionament dels centres d’edu-
cació especial de referència o de suport de 
centres educatius ordinaris i sobre l’eventu-
al ampliació d’aquests centres de referència
Tram. 314-12179/09

Resposta del Govern
Reg. 40314 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12177/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de programes de qualifica-
ció professional inicial adaptats
Tram. 314-12181/09

Resposta del Govern
Reg. 40315 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12181/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de programes de qualificació professional inicial 
adaptats

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les inici-
atives 314-12181/09 i 314-12182/09:

El nombre de grups de programes de qualificació profes-
sional inicial específics d’alumnes discapacitats és de 63.

Es tramet en annex I al nombre d’alumnes matriculats 
en els programes de qualificació professional inicial es-
pecífics.

Barcelona, 9 de gener de 2012

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 nombre d’alumnes amb necessitats 
educatives especials matriculats en els pro-
grames de qualificació professional inicial
Tram. 314-12182/09

Resposta del Govern
Reg. 40315 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12181/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres d’ensenyament 
que disposen d’una comissió d’atenció a la 
diversitat
Tram. 314-12183/09

Resposta del Govern
Reg. 40316 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12183/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de centres d’ensenyament que disposen d’una 
comissió d’atenció a la diversitat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries amb número de tramitació 314-
12183/09 i 314-12184/09:

Tots els centres educatius disposen d’una comissió 
d’atenció a la diversitat o òrgan equivalent, a fi de plani-
ficar, promoure, i fer el seguiment de les actuacions que 
es duguin a terme per atendre la diversitat de les necessi-
tats educatives dels alumnes, d’acord amb les recomana-
cions establertes en els documents per a l’organització i 
funcionament dels centres per al curs 2011-2012.

El funcionament i la constitució de la Comissió d’Aten-
ció a la Diversitat forma part dels encàrrecs de la di-
recció del centre educatiu. Les instruccions d’inici de 
curs concreten els eixos organitzadors de l’atenció a la 
diversitat i de funcionament dels centres educatius.

Els Serveis Territorials d’Ensenyament, i més concreta-
ment la Inspecció Educativa, supervisen entre d’altres, 
que en el Pla de Treball anual dels centres educatius hi 
constin la creació de la Comissió d’Atenció a la Diversi-
tat, la seva composició, i els trets bàsic de funcionament.

La Comissió d’Atenció a la Diversitat, entre d’altres fun-
cions, fa un seguiment de l’alumnat amb necessitats edu-
catives especial i dinamitza la inclusió com a principi 
rector de l’atenció a la diversitat.

Barcelona, 9 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes d’avaluació del fun-
cionament de les comissions d’atenció a la 
diversitat
Tram. 314-12184/09

Resposta del Govern
Reg. 40316 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12183/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la denegació de recursos sol·licitats 
per centres educatius i que tenen el suport 
de l’equip d’assessorament i orientació psi-
copedagògic
Tram. 314-12186/09

Resposta del Govern
Reg. 40317 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12186/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
denegació de recursos sol·licitats per centres educatius i 
que tenen el suport de l’equip d’assessorament i orienta-
ció psicopedagògic

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries amb número de tramitació 314-
12186/09 i 314-12187/09

El funcionament dels EAP està establert en la Llei 
d’Educació de Catalunya, en el Decret d’atenció a la di-
versitat i en les instruccions d’inici de curs, on s’establei-
xen els eixos organitzadors de la diversitat.

Els EAP fan valoracions psicopedagògiques dels alum-
nes, assessoren als centres educatius i fan un seguiment 
de l’alumnat amb necessitat educatives especials.

Per garantir l’escola inclusiva, des del Departament d’En-
senyament es promouen mesures que milloren l’atenció de 
l’alumnat dels centres.

Els centres educatius amb el suport dels EAP, sol·liciten 
recursos, i des del Departament d’Ensenyament es realit-
za un distribució el més eficient possible d’aquets, amb la 
fi de donar resposta a les necessitats de l’alumnat

Barcelona, 9 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el funcionament dels equips d’asses-
sorament i orientació psicopedagògica amb 
relació al principi d’escola inclusiva
Tram. 314-12187/09

Resposta del Govern
Reg. 40317 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12186/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mestres que hi havia a les 
escoles concertades de l’Alt Penedès a l’inici 
del curs 2010-2011
Tram. 314-12233/09

Resposta del Govern
Reg. 40318 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12233/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mestres que hi havia a les escoles concertades 
de l’Alt Penedès a l’inici del curs 2010-2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

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-
12233/09, 314-12234/09, 314-12237/09, i 314-12238/09:

El nombre de mestres en escoles concertades de la co-
marca de l’Alt Penedès, a l’inici del curs escolar 2010-
2011, va ser de 142, i el nombre de mestres en escoles 
concertades de la comarca de l’Alt Penedès, a l’inici del 
curs escolar 2011-2012, va ser de 142.

El nombre de professors en escoles concertades de la 
comarca de l’Alt Penedès, a l’inici del curs escolar 2010-
2011, va ser de 88, i el nombre de professors en escoles 
concertades de la comarca de l’Alt Penedès, a l’inici del 
curs escolar 2011-2012, va ser de 87.

Barcelona, 9 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mestres que hi ha a les 
escoles concertades de l’Alt Penedès a l’ini-
ci del curs 2011-2012
Tram. 314-12234/09

Resposta del Govern
Reg. 40318 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12233/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professors que hi havia 
als instituts concertats de l’Alt Penedès a 
l’inici del curs 2010-2011
Tram. 314-12237/09

Resposta del Govern
Reg. 40318 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12233/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professors que hi ha als 
instituts concertats de l’Alt Penedès a l’inici 
del curs 2011-2012
Tram. 314-12238/09

Resposta del Govern
Reg. 40318 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12233/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 127/IX, 
sobre la construcció de l’institut de Pineda 
de Mar (Maresme)
Tram. 314-12249/09

Resposta del Govern
Reg. 40319 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12249/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Resolució 127/IX, sobre la construcció 
de l’institut de Pineda de Mar (Maresme)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les inici-
atives parlamentàries 314-12249/09, 314-12250/09, 314-
12251/09 i 314-12252/09:

El Departament d’Ensenyament té planificada i pro-
gramada la construcció d’un nou institut al municipi 
de Pineda de Mar (Maresme). En aquests moments, el 
Departament d’Ensenyament disposa del projecte execu-
tiu, però, atenent l’actual conjuntura econòmica, s’estan 
estudiant diferents fórmules per tal de poder iniciar les 
obres. En conseqüència, l’inici de les obres es durà a ter-
me quan la disponibilitat pressupostària ho permeti.

Barcelona, 9 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data d’inici de la construcció del 
nou institut de Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 314-12250/09

Resposta del Govern
Reg. 40319 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12249/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes amb la comunitat edu-
cativa de l’institut de Pineda de Mar (Mares-
me) pel que fa a l’incompliment de la Reso-
lució 127/IX
Tram. 314-12251/09

Resposta del Govern
Reg. 40319 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12249/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el lloc que ocupa l’institut de Pineda 
de Mar (Maresme) en l’ordre de prioritats de 
construcció de nous equipaments educatius
Tram. 314-12252/09

Resposta del Govern
Reg. 40319 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12249/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat del projecte de construcció de 
l’Escola del Vinyet, de Solsona
Tram. 314-12290/09

Resposta del Govern
Reg. 40320 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12290/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat del projecte de construcció de l’Escola del Vinyet, 
de Solsona

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Joan Puigcercós i Boixassa

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

El Departament d’Ensenyament té planificada i progra-
ma la construcció de l’Escola del Vinyet al municipi de 
Solsona. Les obres es duran a terme quan la disponibili-
tat pressupostària ho permeti.

Barcelona, 9 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes amb necessitats 
educatives especials del tipus A escolarit-
zats en centres ordinaris d’educació secun-
dària obligatòria el curs 2011-2012
Tram. 314-12566/09

Resposta del Govern
Reg. 40312 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12162/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la defensa de la diversitat a les aules i 
les mesures per a garantir l’èxit escolar
Tram. 314-12571/09

Resposta del Govern
Reg. 40311 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12161/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones destinades a 
atendre les línies 112, 061 i 902 111 114 en 
horari nocturn el 2010 i el 2011
Tram. 314-14696/09

Resposta del Govern
Reg. 40219 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14696/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones destinades a atendre les línies 112, 
061 i 902 111 114 en horari nocturn el 2010 i el 2011

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:

A l’annex es detalla el nombre de persones que treballen 
als serveis 112, 061 i al telèfon 902 111 444 en horari 
nocturn, durant els anys 2010 i 2011.

Barcelona, 30 de desembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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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 la situació dels centres peniten-
ciaris
Tram. 310-00143/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40782 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 16.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pedro Calbó i Roca, 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 
18 i 19 de gener d’enguany: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat en 
relació a la situació dels centres penitenciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

Pere Calbó i Roca, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions amb relació a les 
delegacions de la Generalitat a l’exterior
Tram. 310-00144/09

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40852 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 16.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 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 parlamentari: 

– Quines són les actuacions del Govern en relació a les 
delegacions de la Generalitat a l’exterior?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la seva posició davant l’anunci 
del Govern de l’Estat de castigar les comu-
nitats autònomes per les desviacions del lí-
mit de despesa
Tram. 310-00145/09

Anunci
Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt

Reg. 40853 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 16.01.2012

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: 

– Davant un estat, l’espanyol, que no paga el que deu 
per llei a Catalunya, quina és la posició del Govern de 
la Generalitat davant les mesures anunciades pel govern 
espanyol de castigar les desviacions del límit de despesa 
autonòmic?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012 

Joan Laporta i Estruch
Diputat del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les iniciatives del Departament 
de Salut per a evitar el conflicte d’interessos 
dels directius que tenen responsabilitats als 
sectors públic i privat
Tram. 310-00146/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 40854 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 16.01.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu 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: 

– Quines iniciatives pensa posar en marxa el Departa-
ment de Salut per tal d’evitar un permanent conflicte
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d’interessos dels directius amb responsabilitats al sector 
públic i al privat?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les mesures amb relació als 
treballadors de l’Administració de la Gene-
ralitat
Tram. 310-00147/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Reg. 40873 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 16.01.2012

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 referent a les mesu-
res respecte els treballadors al servei de l’administració 
de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els motius del trasllat de la seu 
central del Departament de Benestar Social 
i Família
Tram. 310-00148/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Reg. 40874 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 16.01.2012

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: 

– Quins són els motius del trasllat de la seu central del 
departament de Benestar Social i Família?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el desplegament de les lleis òm-
nibus
Tram. 310-00149/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 40875 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 16.01.2012

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 la previsió del desplegament de les lleis òm-
nibus i la seva estratègia comunicativa?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la política pressupostària del 
Departament de Salut
Tram. 310-00150/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 40877 i 40950 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 16.01.2012

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: 
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– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
política pressupostària del Departament de Salut?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política tarifària del transport 
públic
Tram. 310-00151/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 40878 i 40949/ Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 16.01.2012

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 la 
política tarifària del transport públic?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00092/09

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 40298 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 16.01.2012

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, pre-
senta la siguiente pregunta para que sea respondida oral-
mente por el Presidente ante el Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su Subgrupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es su opinión sobre la situación política actual 
en Cataluña?

Palau del Parlament, 11 de enero de 2012

Albert Rivera Díaz
Portavoz del Subgrupo C’s

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situ-
ació política
Tram. 317-00093/09

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40783 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 16.01.2012

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 18 i 19 de gener d’enguany: 

– Què opina el Molt Honorable President de la Generali-
tat de l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Alicia Sánchez-Camacho Pérez
Presidenta del GP del PPC 
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Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els dar-
rers esdeveniments polítics
Tram. 317-00094/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40851 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 16.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 142 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generali-
tat, 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, 13 de gener de 2012

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. 317-00095/09

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40855 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 16.01.2012

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, 16 de gener de 2012

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els dar-
rers esdeveniments polítics
Tram. 317-00096/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 40872 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 16.01.2012

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, 16 de gener de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situ-
ació política
Tram. 317-00097/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 40876 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 16.01.2012

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, 16 de gener de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’import lliurat el 2011 a 
l’escola bressol Lligabosc, de Reus (Baix 
Camp), en aplicació del conveni de funcio-
nament
Tram. 311-01285/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38309 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Durant el 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

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu Diputada
GP d’ICV-EUiA  GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import lliurat el 2011 a l’es-
cola bressol Margalló, de Reus (Baix Camp), 
en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 311-01286/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb una altra 
diputada  del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38310 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 

presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Durant el 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

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu Diputada
GP d’ICV-EUiA  GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import lliurat el 2011 a l’esco-
la bressol La Ginesta, de Reus (Baix Camp), 
en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 311-01287/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb una altra 
diputada  del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38311 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Durant el 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

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu Diputada
GP d’ICV-EUiA  GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import lliurat el 2011 a l’es-
cola bressol El Marfull, de Reus (Baix Camp), 
en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 311-01288/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38312 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Durant el 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

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu Diputada
GP d’ICV-EUiA  GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’import lliurat el 2011 a 
l’escola bressol Montsant, de Reus (Baix 
Camp), en aplicació del conveni de funcio-
nament
Tram. 311-01289/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38313 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Durant el 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

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu Diputada
GP d’ICV-EUiA  GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import lliurat el 2011 a l’es-
cola bressol L’Olivera, de Reus (Baix Camp), 
en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 311-01290/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb una altra 
diputada  del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38314 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Durant el 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

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu Diputada
GP d’ICV-EUiA  GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import lliurat el 2010 a l’es-
cola bressol Lligabosc, de Reus (Baix Camp), 
en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 311-01291/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb una altra 
diputada  del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 38315 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin va ser l’import 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

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu Diputada
GP d’ICV-EUiA  GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import lliurat el 2010 a l’es-
cola bressol Margalló, de Reus (Baix Camp), 
en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 311-01292/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb una altra 
diputada  del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 38316 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin va ser l’import 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

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu Diputada
GP d’ICV-EUiA  GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’import lliurat el 2011 a 
l’escola bressol La Ginesta, de Reus (Baix 
Camp), en aplicació del conveni de funcio-
nament
Tram. 311-01293/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb una altra 
diputada  del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38317 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin va ser l’import 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

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu Diputada
GP d’ICV-EUiA  GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’import lliurat el 2010 a 
l’escola bressol El Marfull, de Reus (Baix 
Camp), en aplicació del conveni de funcio-
nament
Tram. 311-01294/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb una altra 
diputada  del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38318 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin va ser l’import 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

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu Diputada
GP d’ICV-EUiA  GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’import lliurat el 2010 a 
l’escola bressol Montsant, de Reus (Baix 
Camp), en aplicació del conveni de funcio-
nament
Tram. 311-01295/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38319 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin va ser l’import que va lliurar durant el 2010 el Go-
vern a l’Escola Bressol Municipal de Reus Montsant fruit 
del conveni de funcionament?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2011

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu Diputada
GP d’ICV-EUiA  GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import lliurat el 2010 a l’es-
cola bressol L’Olivera, de Reus (Baix Camp), 
en aplicació del conveni de funcionament
Tram. 311-01296/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, juntament amb una altra 
diputada  del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 38320 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 11.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin va ser l’import 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

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu Diputada
GP d’ICV-EUiA  GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el calendari previst per a 
donar compliment a les recomanacions del 
Síndic de Greuges incloses en l’Informe de 
l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tor-
tura del 2011
Tram. 311-01297/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 39302 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 calendari previst pel Govern per donar com-
pliment a les recomanacions del Síndic de Greuges en el 
seu Informe 2011 de l’Autoritat Catalana de Prevenció de 
la Tortura?

Palau del Parlament, 29 de desembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el posicionament del Depar-
tament d’Interior davant les recomanacions 
del Síndic de Greuges incloses en l’Informe 
de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la 
Tortura del 2011
Tram. 311-01298/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 39303 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 posicionament del Departament d’Interior 
en relació a les recomanacions del Síndic de Greuges en 
el seu Informe 2011 de l’Autoritat Catalana de Prevenció 
de la Tortura que afecten a l’esmentat Departament?

Palau del Parlament, 29 de desembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el calendari previst per a 
instal·lar sistemes de videovigilància als fur-
gons policials per al trasllat de detinguts
Tram. 311-01299/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 39304 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 calendari previst pel Departament d’Interior 
per instal·lar sistemes de videovigilància als furgons po-
licials amb els quals es fa el trasllat de detinguts, tal com 
preveu l’Informe 2011 de l’Autoritat Catalana de Preven-
ció de la Tortura presentat pel Síndic de Greuges?

Palau del Parlament, 29 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 la priorització dels recursos 
del Departament d’Interior amb relació al 
compliment de les recomanacions del Sín-
dic de Greuges incloses en l’Informe de l’Au-
toritat Catalana de Prevenció de la Tortura 
del 2011
Tram. 311-01300/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 39305 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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: 

– Ha previst el Govern, atesa la crisi econòmica, priorit-
zar els recursos per donar compliment a les recomana-
cions del Síndic de Greuges incloses en el seu Informe 
2011 de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura, 
que afecten al Departament d’Interior, per davant de les 
previsions de despeses del mateix Departament pel que 
fa a nous materials antiavalots pel Cos de Mossos d’es-
quadra?

Palau del Parlament, 29 de desembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la flota de vehicles del Cos 
de Mossos d’Esquadra l’1 de gener de 2011 
i l’1 de gener de 2012
Tram. 311-01301/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 39328 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 era la flota de vehicles del Cos de Mossos d’Es-
quadra aptes per circular a 1 de gener de 2011 i quina és 
a 1 de gener de 2012, desglossada per regions policials i 
separant els vehicles de dues rodes dels vehicles de qua-
tre rodes?

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de la reducció de 
la flota de vehicles del Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 311-01302/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 39329 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 reduït 
la flota de vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra en els 
darrers mesos?

Palau del Parlament, 30 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 nombre de serveis de pa-
trulla de vehicles del Cos de Mossos d’Es-
quadra que s’han deixat de fer de l’1 de juliol 
al 31 de desembre del 2011
Tram. 311-01303/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 39330 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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: 

– Quants serveis de patrulla de vehicles del Cos de Mos-
sos d’Esquadra s’han deixat de realitzar en el període 
que va del primer dia de juliol fins al darrer dia de de-
sembre de 2011?

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de serveis de pa-
trulla de vehicles del Cos de Mossos d’Es-
quadra el 2010 i el 2011
Tram. 311-01304/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 39331 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 nombre total de serveis de patrulla en vehi-
cles del Cos de Mossos d’esquadra realitzats durant l’any 
2010 i quin és el número l’any 2011?

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2011

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els serveis de patrulla 
de vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra 
que s’han deixat de fer el 2011 amb relació 
al 2010
Tram. 311-01305/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 39332 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 és la relació de serveis de patrulla en vehicles 
del Cos de Mossos d’Esquadra que s’ha deixat de rea-
litzar durant l’any 2011 respecte el 2010, desglossat per 
regions policials i comarques?

Palau del Parlament, 30 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 l’import total del deute de la 
Generalitat als ajuntaments en data del 31 
de desembre de 2011
Tram. 311-01306/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 39417 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

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 és la quantitat total que la Generalitat deu als 
ajuntaments catalans en data 31 de desembre de 2011, 
desglossada per conceptes?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari del pagament 
del deute de la Generalitat als ajuntaments 
per al 2012
Tram. 311-01307/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 39418 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

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 calendari de pagament del deute de la Generalitat 
amb els ajuntaments preveu el Govern durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de compensaci-
ons durant el 2012 pel deute als ajuntaments
Tram. 311-01308/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 39419 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

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: 

– Preveu la Generalitat alguna compensació durant l’any 
2012 pels ajuntaments catalans a qui la Generalitat deu 
diners?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’abonament d’in-
teressos als ajuntaments pel deute amb les 
administracions locals
Tram. 311-01309/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 39420 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

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 
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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: 

– Preveu el Govern abonar interessos als ajuntaments 
catalans pel deute que la Generalitat té concret amb les 
administracions locals?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de mesures extra-
ordinàries per a ajudar els ajuntaments el 
2012
Tram. 311-01310/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 39421 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

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: 

– Preveu el Govern algun tipus de mesura extraordinària 
per ajudar els ajuntaments catalans durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
co missió sobre la previsió de sol·licitud de 
préstec a alguna entitat financera per a fer front 
als deutes de la Generalitat als ajuntaments
Tram. 311-01311/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 39422 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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: 

– Té previst el Govern sol·licitar algun préstec a alguna 
entitat financera per fer front als deutes de la Generalitat 
amb els ajuntaments catalans?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els incidents que van tenir 
lloc el 5 de gener de 2012 a Sabadell (Vallès 
Occidental)
Tram. 311-01342/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40179 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta 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 Departament d’Interior dels in-
cidents que varen tenir lloc a Sabadell el dia 5 de gener?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de la intervenció 
policial en els actes de protesta contra enti-
tats bancàries protagonitzats pels veïns del 
barri de Ca n’Oriac, de Sabadell (Vallès Oc-
cidental), el 5 de gener de 2012
Tram. 311-01343/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 40180 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 varen ser els motius de la intervenció policial en 
els actes de protesta contra entitats bancàries protagonit-
zats per veïns de Ca n’Oriac el dia 5 de gener a Sabadell?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals van in-
tervenir agents de paisà en els incidents de 
Sabadell (Vallès Occidental) del 5 de gener 
de 2012
Tram. 311-01344/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 40181 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 varen ser els motius de que en els incidents de 
Sabadell el dia 5 de gener intervinguessin agents de  
paisà?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de ferits en els in-
cidents de Sabadell (Vallès Occidental) del 5 
de gener de 2012
Tram. 311-01345/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40182 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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: 

– Quantes persones varen resultar ferides, inclosos veïns 
i Mossos d’Esquadra, segons el Departament d’Interior, 
en els incidents de Sabadell el dia 5 de gener?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els actes de mediació dels 
Mossos d’Esquadra abans d’intervenir en 
els incidents del 5 de gener de 2012 a Saba-
dell (Vallès Occidental)
Tram. 311-01346/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40183 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
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ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions de mediació varen realitzar els 
Mossos d’Esquadra abans d’intervenir, en els incidents 
del dia 5 de gener a Sabadell?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’augment de casos de vio-
lència masclista registrats els primers dies 
del 2012
Tram. 311-01347/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40189 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 Departament d’Interior del pre-
ocupant augment de casos de violència masclista regis-
trats a Catalunya els primeres dies de gener de 2012?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures previstes amb 
relació a l’augment de casos de violència 
masclista registrats els primers dies del 2012
Tram. 311-01348/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40190 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 Departament d’Inte-
rior davant el preocupant augment de casos de violència 
masclista registrat a Catalunya els primers dies de gener 
de 2012?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’eliminació del Programa de 
seguretat contra la violència masclista per 
part del conseller d’Interior
Tram. 311-01349/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40191 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 el fet de que des de gener de 
2011 fins a octubre del mateix any el Departament d’In-
terior no hagi disposat de Programa de Seguretat contra 
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la violència masclista, eliminat pel Conseller Puig els 
primers dies del seu mandat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pla del Departament d’In-
terior que agrupa la violència masclista amb 
la violència contra la gent gran i els menors
Tram. 311-01350/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40192 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 el funcionament d’un Pla dins el 
Departament d’Interior que agrupa la violència masclis-
ta amb la violència contra la gent gran i els menors, i les 
crítiques que ha rebut aquesta opció?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’increment de la 
lluita contra la violència masclista el 2012
Tram. 311-01351/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40193 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 preveu el Govern incrementar, i amb càrrec a qui-
nes partides pressupostàries, la lluita contra la violència 
masclista, durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les reunions i els contactes 
amb entitats feministes i experts en violèn-
cia masclista
Tram. 311-01352/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40194 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 reunions i contactes amb entitats feministes i 
amb experts ha celebrat el Govern per analitzar els casos 
de violència masclista que han tingut lloc a Catalunya els 
primers dies de gener?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’augment de la mortalitat  
en accidents de motocicleta el 2011
Tram. 311-01353/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40201 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 ha estat l’augment de persones mortes en acci-
dents de moto durant l’any 2011 en relació al 2010 a Ca-
talunya, segons el Servei Català de Trànsit?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les causes de l’augment de la 
mortalitat dels accidents de motocicleta el 2012
Tram. 311-01354/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40202 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 parlamentari: 

– Quines han estat les causes de l’augment de persones 
mortes en accidents de moto l’any 2011 a Catalunya, se-
gons el Servei Català de Trànsit?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a frenar 
l’augment de la mortalitat en accidents de 
motocicleta
Tram. 311-01355/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40203 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 actuacions preveu impulsar el Departament 
d’Interior i amb càrrec a quines partides pressupostàries 
durant l’any 2012, per intentar frenar l’augment registrat 
l’any 2011 de persones mortes en accidents de moto a 
Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les reunions del Servei Ca-
talà de Trànsit amb les associacions de víc-
times d’accidents de trànsit per a analitzar 
l’increment de la mortalitat en accidents de 
motocicleta
Tram. 311-01356/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40204 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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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– Quines reunions ha celebrat el Servei Català de Transit 
amb associacions de víctimes d’accidents de trànsit per 
analitzar l’increment de persones mortes en accidents de 
moto durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de canvi d’unifor-
me dels mossos d’esquadra en els propers 
tres anys
Tram. 311-01379/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40349 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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: 

– Té el Govern previst canviar l’uniforme dels Mossos 
dins els propers tres anys?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el canvi d’uniforme dels 
mossos d’esquadra paral·lelament a la reta-
llada de partides pressupostàries del Cos
Tram. 311-01380/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40350 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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: 

– Considera el Govern que canviar l’uniforme dels Mos-
sos és prioritari quan s’estan retallant partides que afec-
ten als vehicles del Cos o a l’equipament dels Mossos?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost de la renovació dels 
uniformes dels mossos d’esquadra
Tram. 311-01381/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40351 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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 cost aproximat preveu el Departament d’Interi-
or que suposaria renovar tota la uniformitat de tots els 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les prioritats de despesa del 
Cos de Mossos d’Esquadra del 2012 al final 
de la legislatura
Tram. 311-01382/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40352 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines són les prioritats de despesa del Govern pel que 
fa al Cos de Mossos d’Esquadra des d’ara fins al final de 
la legislatura?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la protesta del director dels 
Serveis Territorials d’Interior a Girona pel 
cartell dels Pastorets de Girona
Tram. 311-01383/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40354 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Considera el Govern adequada l’actitud del Director 
dels Serveis Territorials d’Interior a Girona que va efec-
tuar una trucada telefònica al director de Proscenium de 
Girona per protestar pel cartell dels Pastorets?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la informació al conse-
ller d’Interior prèvia a la protesta del director 
dels Serveis Territorials d’Interior a Girona 
pel cartell dels Pastorets de Girona
Tram. 311-01384/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 40355 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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: 

– Va ser informat prèviament el Conseller d’Interior de 
que el Director de Serveis Territorials d’Interior a Girona 
efectuaria una trucada telefònica al Director de Prosce-
nium de Girona per protestar pel cartell dels Pastorets?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la política que segueix 
el Departament d’Interior en les manifesta-
cions artístiques en què apareixen policies
Tram. 311-01385/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 40356 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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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– Forma part de la política del Departament d’Interior 
protestar sempre que en manifestacions artístiques apa-
reguin policies tractats amb ironia?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la supervisió dels Pastorets 
pels directors dels serveis territorials d’In-
terior
Tram. 311-01386/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40357 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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: 

– Forma part de les tasques dels directors dels Serveis 
Territorials d’Interior supervisar els Pastorets?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la llibertat d’expressió artís-
tica de l’autor del cartell dels Pastorets de 
Girona del 2011
Tram. 311-01387/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40358 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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: 

– Creu el Govern en la llibertat d’expressió artística que 
manifesta l’autor del cartell dels Pastorets de Girona d’en-
guany?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la coartació de la llibertat 
d’expressió artística del director del Grup 
Proscenium
Tram. 311-01388/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40359 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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: 

– Segons el Govern, la trucada del director dels Serveis 
Territorials d’Interior de Girona al director de Prosceni-
um podria coartar la llibertat d’expressió artística?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la desautorització del direc-
tor dels Serveis Territorials d’Interior a Gi-
rona pel conseller d’Interior amb relació al 
cartell dels Pastorets de Girona
Tram. 311-01389/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40360 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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: 

– Si el Departament d’Interior no va indicar al director 
dels Serveis Territorials de Girona que fes la trucada, té 
previst el conseller d’Interior desautoritzar l’actuació de 
l’esmentat director?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les disculpes que ha rebut el 
director del Grup Proscenium per l’actuació 
del director dels Serveis Territorials d’Interi-
or a Girona
Tram. 311-01390/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40361 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

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: 

– El conseller d’Interior o algun alt càrrec del Departa-
ment ha telefonat al director de Proscenium per demanar 

disculpes per la trucada telefònica del director de Ser-
veis Territorials d’Interior a Girona?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de canvi d’unifor-
me dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01454/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 40762 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Té previst el Govern canviar l’uniforme de la policia 
catalana?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del canvi d’uniforme 
dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01455/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 40763 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin seria el cost del canvi d’uniforme de la policia 
catalana?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el motiu pel qual es vol can-
viar l’informe dels agents dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 311-01456/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40764 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el motiu pel qual el Govern té intenció de can-
viar l’uniforme de la policia catalana?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les consultes prèvies a 
la decisió de canviar l’uniforme dels agents 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01457/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40765 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– A quins organismes o persones s’ha consultat per tal 
de prendre la decisió de canviar d’uniforme a la policia 
catalana? Quin ha estat el resultat d’aquestes consultes?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost de dotar d’armilles 
antibala els agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01458/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40766 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin seria el cost de dotar d’armilles antibales els 
agents del cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost de dotar de guants 
antitall i antipunxada els agents dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 311-01459/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40767 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 



24 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 232

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 48

– Quin seria el cost de dotar de guants antitall i antipun-
xada els agents del cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost de dotar els agents 
dels Mossos d’Esquadra d’uniformes ade-
quats al fred
Tram. 311-01460/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40768 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin seria el cost de dotar els agents del cos de Mossos 
d’Esquadra destinats a les regions més fredes de Catalu-
nya de la uniformació necessària per a treballar d’acord 
amb les característiques del clima del territori i de la 
unitat on presten el servei?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la priorització de canviar 
l’uniforme dels agents dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 311-01461/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40769 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera el govern una qüestió prioritària el canvi 
d’uniforme de la policia catalana, per davant de la ne-
cessitat de l’increment d’efectius, la renovació del parc 
mòbil o la seguretat física dels agents?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de dotar d’unifor-
mes adequats els agents dels Mossos d’Es-
quadra destinats a regions fredes
Tram. 311-01462/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40770 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 18.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Amb el canvi d’uniforme de la policia catalana, té pre-
vist el Govern dotar els agents destinats a les regions més 
fredes de Catalunya d’un uniforme adequat a les tempe-
ratures i condicions climatològiques d’aquestes regions?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els incidents que van tenir lloc el 5 de 
gener de 2012 a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-15920/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40184 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el Departament d’Interior dels in-
cidents que varen tenir lloc a Sabadell el dia 5 de gener?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la intervenció policial en 
els actes de protesta contra entitats bancà-
ries protagonitzats pels veïns del barri de 
Ca n’Oriac, de Sabadell (Vallès Occidental), 
el 5 de gener de 2012
Tram. 314-15921/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40185 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins varen ser els motius de la intervenció policial en 
els actes de protesta contra entitats bancàries protagonit-
zats per veïns de Ca n’Oriac el dia 5 de gener a Sabadell?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals van intervenir 
agents de paisà en els incidents de Sabadell 
(Vallès Occidental) del 5 de gener de 2012
Tram. 314-15922/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40186 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins varen ser els motius que en els incidents de Sa-
badell el dia 5 de gener intervinguessin agents de paisà?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de ferits en els incidents de 
Sabadell (Vallès Occidental) del 5 de gener 
de 2012
Tram. 314-15923/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40187 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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 
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següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quantes persones varen resultar ferides, inclosos veïns 
i Mossos d’Esquadra, segons el Departament d’Interior, 
en els incidents de Sabadell el dia 5 de gener?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els actes de mediació dels Mossos 
d’Esquadra abans d’intervenir en els inci-
dents del 5 de gener de 2012 a Sabadell (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-15924/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40188 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions de mediació varen realitzar els 
Mossos d’Esquadra abans d’intervenir, en els incidents 
del dia 5 de gener a Sabadell?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de casos de violència mas-
clista registrats els primers dies del 2012
Tram. 314-15925/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40195 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina valoració fa el Departament d’Interior del pre-
ocupant augment de casos de violència masclista regis-
trats a Catalunya els primeres dies de gener de 2012?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes amb relació a 
l’augment de casos de violència masclista 
registrats els primers dies del 2012
Tram. 314-15926/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40196 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines mesures preveu adoptar el Departament d’Inte-
rior davant el preocupant augment de casos de violència 
masclista registrat a Catalunya els primers dies de gener 
de 2012?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’eliminació del Programa de segure-
tat contra la violència masclista per part del 
conseller d’Interior
Tram. 314-15927/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40197 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com valora el Govern el fet de que des de gener de 2011 
fins a octubre del mateix any el Departament d’Interior no 
hagi disposat de Programa de Seguretat contra la violèn-
cia masclista, eliminat pel Conseller Puig els primers dies 
del seu mandat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla del Departament d’Interior que 
agrupa la violència masclista amb la violèn-
cia contra la gent gran i els menors
Tram. 314-15928/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40198 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com valora el govern el funcionament d’un Pla dins el 
Departament d’Interior que agrupa la violència masclis-

ta amb la violència contra la gent gran i els menors, i les 
crítiques que ha rebut aquesta opció?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’increment de la lluita 
contra la violència masclista el 2012
Tram. 314-15929/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40199 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com preveu el Govern incrementar, i amb càrrec a qui-
nes partides pressupostàries, la lluita contra la violència 
masclista, durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions i els contactes amb en-
titats feministes i experts en violència mas-
clista
Tram. 314-15930/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40200 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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 
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següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines reunions i contactes amb entitats feministes i 
amb experts ha celebrat el Govern per analitzar els casos 
de violència masclista que han tingut lloc a Catalunya els 
primers dies de gener?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de la mortalitat en accidents 
de motocicleta el 2011
Tram. 314-15931/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40205 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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 estat l’augment de persones mortes en acci-
dents de moto durant l’any 2011 en relació al 2010 a Ca-
talunya, segons el Servei Català de Trànsit?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de l’augment de la morta-
litat dels accidents de motocicleta el 2012
Tram. 314-15932/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40206 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines han estat les causes de l’augment de persones 
mortes en accidents de moto l’any 2011 a Catalunya, se-
gons el Servei Català de Transit?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a frenar l’augment 
de la mortalitat en accidents de motocicleta
Tram. 314-15933/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines actuacions preveu impulsar el Departament 
d’Interior i amb càrrec a quines partides pressupostàries 
durant l’any 2012, per intentar frenar l’augment registrat 
l’any 2011 de persones mortes en accidents de moto a 
Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les reunions del Servei Català de 
Trànsit amb les associacions de víctimes 
d’accidents de trànsit per a analitzar l’incre-
ment de la mortalitat en accidents de mo-
tocicleta
Tram. 314-15934/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 40208 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines reunions ha celebrat el Servei Català de Trànsit 
amb associacions de víctimes d’accidents de trànsit per 
analitzar l’increment de persones mortes en accidents de 
moto durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades arran de l’as-
sassinat d’Ibrahima Dyle al barri del Besòs, 
de Barcelona
Tram. 314-15935/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 40209 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines mesures ha adoptat el Govern davant l’assas-
sinat del ciutadà Ibrahima Dyle, al barri del Besòs de 
Barcelona, el dia 3 de gener de 2012?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prevenció d’un esclat social arran 
de l’assassinat d’un ciutadà al barri del Be-
sòs, de Barcelona
Tram. 314-15936/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com valora el Govern i quines actuacions he portat 
a terme per intervenir davant els possible esclat social 
derivat de l’assassinat d’un ciutadà al barri del Besòs de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de mediació impulsades 
arran dels incidents del 3 de gener de 2012 
al barri del Besòs, de Barcelona
Tram. 314-15937/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40211 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
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ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines mesures de mediació ha impulsat el Govern en 
el barri del Besòs de Barcelona a partir dels fets del dia 
3 de gener?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les reunions amb l’Ajuntament de Barce-
lona per a analitzar els incidents del 3 de ge-
ner de 2012 al barri del Besòs, de Barcelona
Tram. 314-15938/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40212 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines reunions han mantingut el Govern i l’Ajunta-
ment de Barcelona el dia 3 de gener i següents (especifi-
cant la data) per analitzar els fets del barri del Besòs de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació de les institucions per a 
prevenir conflictes similars als del gener del 
2012 al barri del Besòs, de Barcelona
Tram. 314-15939/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40213 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina ha de ser l’actuació de les institucions, segons el 
Govern, per prevenir casos conflictius com els viscuts al 
barri del Besòs de Barcelona, el dia 3 de gener i següents?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme el 2011 per 
a promoure l’associacionisme i l’activisme 
social al barri del Besòs, de Barcelona
Tram. 314-15940/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40214 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines accions ha realitzat el Govern de la Generalitat 
durant l’any 2011 per promoure l’associacionisme i l’acti-
visme social en el barri del Besòs de Barcelona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos invertits el 2011 al barri 
del Besòs, de Barcelona
Tram. 314-15941/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 40215 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el total de recursos invertits per la Generalitat 
en el barri del Besòs de Barcelona durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors i educadors 
socials que han actuat durant el 2011 per a 
prevenir situacions de violència i fomentar 
la convivència al barri del Besòs, de Barce-
lona
Tram. 314-15942/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 40216 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants treballadors i educadors socials i mediadors 
culturals dependents de la Generalitat (especificant ca-
tegories i nombre de persones) han actuat durant l’any

2011 en el barri del Besòs de Barcelona per prevenir situ-
acions de violència i fomentar la convivència?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el manteniment del cofinançament dels 
convenis d’acció comunitària amb l’Ajunta-
ment de Barcelona relatius al barri del Besòs
Tram. 314-15943/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40217 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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 previsió te el Govern per mantenir l’any 2012 
el cofinançament del cinquanta per cent dels convenis 
d’Acció Comunitària amb l’Ajuntament de Barcelona, i 
en concret del que fa referència al barri del Besòs?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de les obres de l’Es-
cola Can Montllor, de Terrassa (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-15944/09

Formulació
Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40228 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pedro Chumillas Zurilla, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
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lament, 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. En relació a l’Escola de Can Montllor de Terrassa (Va-
llès Occidental), quin és el nou calendari de construcció?

2. Quins han estat els motius de l’endarreriment en les 
obres?

3. Quin és el pressupost de licitació i d’execució d’aques-
tes obres?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Pedro Chumillas Zurilla
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació d’una moratòria en el des-
plegament de la Llei de l’Estat 39/2006, rela-
tiva a la dependència
Tram. 314-15945/09

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40239 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Com valora el Conseller de Benestar Social i Família 
la decisió del Govern Central d’aplicar una moratòria en 
el desplegament de la Llei d’Autonomia Personal i De-
pendència que afecta a persones amb dependència mo-
derada?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2012 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el rebuig de la moratòria en el desple-
gament de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa 
a la dependència
Tram. 314-15946/09

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40240 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, 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: 

– Davant els evidents efectes positius que comporta el 
desplegament de la Llei d’Autonomia Personal i Depen-
dència en termes de reactivació econòmica, ha previst el 
Conseller de Benestar Social i Família rebutjar la mora-
tòria pel que fa a la seva aplicació a Catalunya?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2012 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a garantir el compli-
ment del calendari de desplegament de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència
Tram. 314-15947/09

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40241 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, 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 accions està portant a terme el Conseller de 
Benestar Social i Família amb el Govern Central per tal 
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de garantir la implantació de la Llei d’Autonomia Perso-
nal i Dependència segons el calendari fixat?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2012 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’increment de la llista 
d’espera per a rebre la primera prestació en 
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relati-
va a la dependència
Tram. 314-15948/09

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40242 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Per quins motius en el període 2011-2012 s’ha incre-
mentat més del 53% la llista d’espera per a rebre la pri-
mera prestació de la Llei d’Autonomia Personal i Depen-
dència?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2012 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de la disminució del nom-
bre d’expedients resolts pel Departament 
de Benestar Social i Família el 2011
Tram. 314-15949/09

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40243 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-

ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Com explica el Conseller de Benestar Social i Família 
que durant l’any 2011 tenint un 35% més de sol·licituds 
que l’any 2010 es resolguin menys expedients?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2012 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de la disminució en la con-
cessió de prestacions d’ajut domiciliari i tele-
assistència
Tram. 314-15950/09

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40244 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– A què es deu l’important descens en el període 2010-
2011 en la concessió de prestacions d’ajut a domicili i 
teleassistència?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2012 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades relatives a l’aplicació de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència, que apareixen en els webs de l’Im-
serso i del Departament de Benestar Social 
i Família
Tram. 314-15951/09

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40245 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Per quins motius les dades d’aplicació de la Llei d’Au-
tonomia Personal i Dependència que apareixen en la pà-
gina web de l’Imserso no coincideixen amb les de la web 
del Departament de Benestar Social i Família?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2012 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de les actuacions pre-
vistes en el projecte inicial de la platafor-
ma per a autobús a la carretera C-245 entre 
Castelldefels i Cornellà de Llobregat
Tram. 314-15952/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40254 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya té ja redactat l’estudi infor-

matiu i el constructiu –i també es va sotmetre a infor-
mació pública l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte 
ambiental– per implantar la nova plataforma per a bus a 
la C-245 entre Castelldefels i Cornellà, que comportarà 
la reforma integral d’aquest eix viari que connecta cinc 
municipis del Baix Llobregat i el transformarà en una 
avinguda interurbana.

– Té el Govern previst modificar alguna de les principals 
actuacions que es preveien al projecte inicial d’aquesta 
obra?, i en cas afirmatiu, què es modificarà?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Eva Maria Granados Galia-
no, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió en els pressupostos de la 
Generalitat de l’obra de la plataforma per a 
autobús a la carretera C-245
Tram. 314-15953/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40255 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya té ja redactat l’estudi infor-
matiu i el constructiu –i també es va sotmetre a infor-
mació pública l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte 
ambiental– per implantar la nova plataforma per a bus a 
la C-245 entre Castelldefels i Cornellà, que comportarà 
la reforma integral d’aquest eix viari que connecta cinc 
municipis del Baix Llobregat i el transformarà en una 
avinguda interurbana.

– Té previst el Govern incloure aquesta obra dins dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Eva Maria Granados Galia-
no, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de l’execució de les obres del 
projecte de la plataforma per a autobús a la 
carretera C-245 entre Castelldefels i Corne-
llà de Llobregat
Tram. 314-15954/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40256 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya té ja redactat l’estudi infor-
matiu i el constructiu –i també es va sotmetre a infor-
mació pública l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte 
ambiental– per implantar la nova plataforma per a bus a 
la C-245 entre Castelldefels i Cornellà, que comportarà 
la reforma integral d’aquest eix viari que connecta cinc 
municipis del Baix Llobregat i el transformarà en una 
avinguda interurbana. En cas que dita obra no s’inclogui 
dins dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2012, donada la seva importància per estructurar i fer 
més àgil el transport públic en aquest corredor amb forts 
dèficits de transport públic.

– Quin és el calendari que te previst el Govern per a ini-
ciar l’execució de les obres d’aquesta plataforma per a 
bus entre Castelldefels i Cornellà a la C-245?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Eva Maria Granados Galia-
no, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de les obres del carril 
VAO a l’autopista C-58 entre Ripollet i Bar-
celona
Tram. 314-15955/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40264 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Montserrat Cap-
devila Tatché, diputada, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Segons informacions aparegudes a mitjans de comuni-
cació digitals, el Govern ha decidit posposar el termini 
d’acabament de les obres del carril Bus-VAO Ripollet-
Barcelona per l’Autopista C-58, el qual estava previst per 
a finals de l’any 2011.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el nou calendari previst per a la finalització del 
carril Bus-VAO de la C-58?

Palau del Parlament, 29 de desembre de 2011

Celestino Corbacho Chaves, Montserrat Capdevila Tat-
ché, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del retard en l’acabament 
de les obres del carril VAO a l’autopista C-58 
entre Ripollet i Barcelona
Tram. 314-15956/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40265 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Montserrat Cap-
devila Tatché, diputada, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Segons informacions aparegudes a mitjans de comuni-
cació digitals, el Govern ha decidit posposar el termini 
d’acabament de les obres del carril Bus-VAO Ripollet-
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Barcelona per la Autopista C-58, el qual estava previst 
per a finals de l’any 2011.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins són els motius que han provocat el retard en el 
termini d’acabament previst inicialment?

Palau del Parlament, 29 de desembre de 2011

Celestino Corbacho Chaves, Montserrat Capdevila Tatché, 
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del GP 
SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de finançament comple-
mentàries per a les obres del carril VAO a 
l’autopista C-58 entre Ripollet i Barcelona
Tram. 314-15957/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40266 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Montserrat Cap-
devila Tatché, diputada, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Segons informacions aparegudes a mitjans de comuni-
cació digitals, el Govern ha decidit posposar el termini 
d’acabament de les obres del carril Bus-VAO Ripollet-
Barcelona per l’Autopista C-58, el qual estava previst per 
a finals de l’any 2011.

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

– Està el Govern plantejant-se alguna mesura de finan-
çament complementària a les existents per sufragar-ne 
el cost?

Palau del Parlament, 29 de desembre de 2011

Celestino Corbacho Chaves, Montserrat Capdevila Tatché, 
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del GP 
SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat que els vehicles amb 
baixa ocupació circulin pel carril VAO de 
l’autopista C-58 entre Ripollet i Barcelona
Tram. 314-15958/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40267 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Montserrat Cap-
devila Tatché, diputada, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Segons informacions aparegudes a mitjans de comuni-
cació digitals, el Govern ha decidit posposar el termini 
d’acabament de les obres del carril Bus-VAO Ripollet-
Barcelona per l’Autopista C-58, el qual estava previst per 
a finals de l’any 2011.

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

– Té previst el Govern que aquesta via pugui ser transi-
tada per vehicles amb «baixa ocupació» mitjançant el 
pagament previ d’un peatge?

Palau del Parlament, 29 de desembre de 2011

Celestino Corbacho Chaves, Montserrat Capdevila Tatché, 
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del GP 
SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les negociacions amb el grup nord-
americà Las Vegas Sand sobre l’emplaça-
ment d’un macrocomplex de lleure a Cata-
lunya
Tram. 314-15959/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40269 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Té el govern de Catalunya converses amb el grup nord 
americà «Las Vegas Sand» negociacions per acollir a 
Catalunya un macrocomplex d’oci?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les possibilitats que s’instal·li un ma-
crocomplex de lleure a Catalunya
Tram. 314-15960/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40270 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En quin estat es troben les negociacions amb l’empresa 
«Las Vegas Sand» per acollir a Catalunya aquest macro-
complex d’oci? Quines possibilitats reals hi ha que s’arri-
bi a instal·lar a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió en el producte interior 
brut de l’emplaçament a Catalunya del ma-
crocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15961/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40271 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina repercussió tindria per al PIB català la possible 
ubicació del complex Las Vegas?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum d’inversió derivat de l’empla-
çament a Catalunya del macrocomplex de 
lleure Las Vegas
Tram. 314-15962/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin volum d’inversió podria suposar la ubicació a Ca-
talunya del macrocomplex d’oci Las Vegas?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball que es poden crear 
amb l’emplaçament a Catalunya del macro-
complex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15963/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40273 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants llocs de treball temporals i estables podria re-
portar la ubicació a Catalunya del macrocomplex d’oci 
Las Vegas?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament idoni per al macro-
complex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15964/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40274 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Hi ha alguna previsió d’on es podria instal·lar aquest 
macrocomplex d’oci Las Vegas? On creu el Govern que 
podria ser el lloc idoni per a la seva instal·lació?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les modificacions legislatives que 
comportaria l’emplaçament a Catalunya del 
macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15965/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40275 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– La instal·lació del macrocomplex d’oci Las Vegas com-
portarà modificacions legislatives tant a nivell estatal 
com a Catalunya? quines?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de la legislació per a fer 
possible l’emplaçament a Catalunya del ma-
crocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15966/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40276 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Govern català esta disposat a modificar la legislació 
catalana per tal de fer possible la instal·lació a Catalunya 
del macrocomplex Las Vegas?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la predisposició del Govern de l’Estat a 
modificar la normativa per a afavorir la instal-
lació del macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15967/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40277 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Té el overn de Catalunya coneixement de la predisposi-
ció del Govern espanyol a modificar la normativa estatal 
per tal d’afavorir la instal·lació del macrocomplex Las 
Vegas?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte ambiental de l’emplaçament 
a Catalunya del macrocomplex de lleure Las 
Vegas
Tram. 314-15968/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40278 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat,, portaveu adjunt del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 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 impacte ambiental podria suposar la instal·lació 
del macrocomplex d’oci Las Vegas a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte energètic de l’emplaçament 
a Catalunya del macrocomplex de lleure Las 
Vegas
Tram. 314-15969/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40279 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin impacte energètic podria suposar la instal·lació 
del macrocomplex d’oci Las Vegas a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte sobre l’impacte paisatgístic 
de l’emplaçament a Catalunya del macro-
complex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15970/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40280 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin impacte paisatgístic podria suposar la instal·lació 
del macrocomplex Las Vegas a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC



24 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 232

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’associació de la marca Catalunya 
amb el macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15971/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40281 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Creu el Govern de Catalunya que és positiu l’associació 
de la marca Catalunya amb el complex las Vegas?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2011 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’objecte de la reunió d’alts càrrecs 
del Govern amb Iñaki Urdangarín el juliol del 
2011
Tram. 314-15972/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Amb quin objecte es va convocar la reunió entre el Sr. 
Iñaki Urdangarín i alts càrrecs del Govern de la Genera-
litat el passat mes de juliol?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els aspectes tractats en la reunió 
d’alts càrrecs del Govern amb Iñaki Urdan-
garín el juliol del 2011
Tram. 314-15973/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40283 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins aspectes es van tractar en la reunió duta a terme 
entre el Sr. Urdangarín i alts càrrecs del Govern de la 
Generalitat? A quines conclusions es varen arribar?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions derivades de la reunió 
d’alts càrrecs del Govern amb Iñaki Urdan-
garín el juliol del 2011
Tram. 314-15974/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40284 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions posteriors es van derivar de la re-
unió entre el Sr. Iñaki Urdangarín i alts càrrecs del Go-
vern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els compromisos econòmics adquirits 
arran de la reunió d’alts càrrecs del Govern 
amb Iñaki Urdangarín el juliol del 2011
Tram. 314-15975/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40285 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Es va adquirir algun compromís de tipus econòmic a 
partir de la reunió realitzada entre el Sr. Iñaki Urdanga-
rín i alts càrrecs dels Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses catalanes que partici-
pen en el desplegament del nou model de 
contractació dels serveis TIC
Tram. 314-15976/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40287 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la In-
formació (CTTI) va obrir el passat 2 de gener de 2012 els 
sobres dels candidats a participar en els diàlegs compe-
titius en el desplegament del nou model de contractació 
dels serveis TIC. Quantes de les empreses que participen 
són catalanes?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les petites i mitjanes empreses cata-
lanes que participen en el desplegament del 
nou model de contractació dels serveis TIC
Tram. 314-15977/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40288 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la In-
formació (CTTI) va obrir el passat 2 de gener de 2012 els 
sobres dels candidats a participar en els diàlegs compe-
titius en el desplegament del nou model de contractació 
dels serveis TIC.

– Quantes de les empreses són pimes catalanes?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses que han participat en 
la candidatura dels diàlegs competitius del 
desplegament del nou model de contracta-
ció dels serveis TIC
Tram. 314-15978/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40289 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la In-
formació (CTTI) va obrir el passat 2 de gener de 2012 els 
sobres dels candidats a participar en els diàlegs compe-
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titius en el desplegament del nou model de contractació 
dels serveis TIC.

– Quines empreses hi han participat?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les unions temporals d’empreses catala-
nes que han participat en la candidatura dels 
diàlegs competitius del desplegament del nou 
model de contractació dels serveis TIC
Tram. 314-15979/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40290 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la In-
formació (CTTI) va obrir el passat 2 de gener de 2012 els 
sobres dels candidats a participar en els diàlegs compe-
titius en el desplegament del nou model de contractació 
dels serveis TIC.

– Quantes de les empreses són UTEs de PIMES catalanes?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incoació d’un procediment sancio-
nador als suposats organitzadors de la ma-
nifestació antifeixista del 27 d’agost de 2011 
a Salt (Gironès)
Tram. 314-15980/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 27 d’agost, a Salt, fou convocada una mani-
festació antifeixista en defensa dels valors democràtics 
davant l’anunci d’una manifestació organitzada per Pla-
taforma per Catalunya en contra de la possibilitat de que 
s’autoritzés un centre de culte musulmà, a partir de de-
claracions i expressions contràries a la llibertat religiosa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És cert que des de la Conselleria d’Interior s’ha iniciat 
un procediment administratiu sancionador contra dues 
persones suposadament organitzadores de l’esmentada 
manifestació antifeixista? Sobre quantes persones de la ma-
nifestació contrària al principi democràtic de llibertat de 
culte es va actuar?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els fonaments en què es basa la in-
coació d’un procediment sancionador als 
suposats organitzadors de la manifestació 
antifeixista del 27 d’agost de 2011 a Salt (Gi-
ronès)
Tram. 314-15981/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40292 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 27 d’agost, a Salt, fou convocada una mani-
festació antifeixista en defensa dels valors democràtics 
davant l’anunci d’una manifestació organitzada per Pla-
taforma per Catalunya en contra de la possibilitat de que 
s’autoritzés un centre de culte musulmà, a partir de de-
claracions i expressions contràries a la llibertat religiosa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En base a quin element es sustenta la sanció proposada 
per la Conselleria d’Interior en el citat expedient admi-
nistratiu sancionador? Quina és la seva quantia? Com es 
valora?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com s’ha determinat qui 
eren els organitzadors de la manifestació 
antifeixista del 27 d’agost de 2011 a Salt (Gi-
ronès)
Tram. 314-15982/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40293 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 27 d’agost, a Salt, fou convocada una mani-
festació antifeixista en defensa dels valors democràtics 
davant l’anunci d’una manifestació organitzada per Pla-
taforma per Catalunya en contra de la possibilitat de que 
s’autoritzés un centre de culte musulmà, a partir de de-
claracions i expressions contràries a la llibertat religiosa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com ha determinat el Departament que aquestes són 
les persones organitzadores de la manifestació antifei-
xista?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incoació d’un procediment sancio-
nador a les persones que volien impedir al-
darulls durant la manifestació antifeixista 
del 27 d’agost de 2011 a Salt (Gironès)
Tram. 314-15983/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40294 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 27 d’agost, a Salt, fou convocada una mani-
festació antifeixista en defensa dels valors democràtics 
davant l’anunci d’una manifestació organitzada per Pla-
taforma per Catalunya en contra de la possibilitat de que 
s’autoritzés un centre de culte musulmà, a partir de de-
claracions i expressions contràries a la llibertat religiosa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El grup signant ha rebut informació relativa al fet que 
les persones a les que es pretén sancionar van ser «esco-
llides» pel seu Departament com a organitzadores preci-
sament pel fet d’haver-se interposat entre persones que 
volien fer aldarulls. Opina el Govern que hagués estat 
millor que s’haguessin abstingut d’impedir aquests alda-
rulls? No els van considerar col·laboradors al manteni-
ment de l’ordre públic?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals s’ha incoat un 
procediment sancionador amb relació a la 
manifestació antifeixista del 27 d’agost de 
2011 a Salt (Gironès)
Tram. 314-15984/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40295 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 27 d’agost, a Salt, fou convocada una mani-
festació antifeixista en defensa dels valors democràtics 
davant l’anunci d’una manifestació organitzada per Pla-
taforma per Catalunya en contra de la possibilitat de que 
s’autoritzés un centre de culte musulmà, a partir de de-
claracions i expressions contràries a la llibertat religiosa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines són les raons per les quals s’ha iniciat l’expedi-
ent administratiu sancionador?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme pel Depar-
tament d’Interior per evitar la manifestació 
antifeixista del 27 d’agost de 2011 a Salt (Gi-
ronès)
Tram. 314-15985/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40296 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 27 d’agost, a Salt, fou convocada una mani-
festació antifeixista en defensa dels valors democràtics 
davant l’anunci d’una manifestació organitzada per Pla-
taforma per Catalunya en contra de la possibilitat de que 
s’autoritzés un centre de culte musulmà, a partir de de-
claracions i expressions contràries a la llibertat religiosa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin tipus d’actuacions va portar a terme el Departa-
ment d’Interior per tal d’evitar la manifestació?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat d’intervenció dels Mos-
sos d’Esquadra durant la manifestació anti-
feixista del 27 d’agost de 2011 a Salt (Giro-
nès)
Tram. 314-15986/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40297 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 27 d’agost, a Salt, fou convocada una mani-
festació antifeixista en defensa dels valors democràtics 
davant l’anunci d’una manifestació organitzada per Pla-
taforma per Catalunya en contra de la possibilitat de que 
s’autoritzés un centre de culte musulmà, a partir de de-
claracions i expressions contràries a la llibertat religiosa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Durant la manifestació antifeixista, es va produir al-
gun tipus d’aldarull que requerís la intervenció dels 
Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els conflictes d’interessos dels mem-
bres dels consells d’administració dels con-
sorcis sanitaris
Tram. 314-15987/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40304 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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: 
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– Quines actuacions realitza el Govern de la Generalitat 
per vetllar que no hi hagi conflictes d’interessos per part 
dels membres dels consells d’administració dels consor-
cis sanitaris en els que hi té participació?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els concursos públics i els contractes 
menors per a la prestació de serveis sanita-
ris que han estat adjudicats al Grup Serhs 
del 2000 ençà
Tram. 314-15988/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40305 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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: 

– Quins concursos públics i contractes menors ha gua-
nyat el Grup Serhs des de gener de 2000 fins desembre 
de 2011, per prestar serveis en els consorcis sanitaris en 
els quals participa la Generalitat?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre un possible conflicte d’interessos 
d’un membre del Consell d’Administració del 
Consorci de Salut i Social de Catalunya, SA
Tram. 314-15989/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40306 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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: 

– Tenint en compte que el Consorci de Salut i Social de 
Catalunya SA realitza tasques l’execució i gestió de ser-
veis i activitats hospitalàries, sociosanitàries i assistenci-
als, entre d’altres; i que el Grup Serhs ha guanyat dife-
rents concursos públics per prestar serveis en els centres 
dels Consorci de Salut i Social de Catalunya; creu el 
Govern de la Generalitat que hi pot haver un conflicte 
d’interessos per part del senyor Ramon Bagó, membre 
del consell d’administració del Consorci de Salut i Social 
de Catalunya SA, i alhora president del grup empresarial 
Serhs?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament de les 
subvencions per al manteniment de places 
de llars d’infants de titularitat municipal de 
l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment del Baix Llobregat
Tram. 314-15990/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40321 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’import que el Departament d’Ensenyament té 
pendent de pagar per cadascun dels ajuntaments corres-
ponents dins l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment al Baix Llobregat en concepte de subvencions per 
al manteniment de places en llars d’infants de titularitat 
municipal, detallat per municipis?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament de les 
subvencions per al manteniment de places 
de llars d’infants de titularitat municipal de 
l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment de Barcelona Comarques
Tram. 314-15991/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40322 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’import que el Departament d’Ensenyament 
té pendent de pagar per cadascun dels ajuntaments cor-
responents dins l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ense-
nyament a Barcelona Comarques en concepte de subven-
cions per al manteniment de places en llars d’infants de 
titularitat municipal, detallat per municipis?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament de les 
subvencions per al manteniment de places 
de llars d’infants de titularitat municipal de 
l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment de la Catalunya Central
Tram. 314-15992/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40323 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’import que el Departament d’Ensenyament té 
pendent de pagar per cadascun dels ajuntaments corres-
ponents dins l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment a la Catalunya Central en concepte de subvencions 
per al manteniment de places en llars d’infants de titula-
ritat municipal, detallat per municipis?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament de les 
subvencions per al manteniment de places 
de llars d’infants de titularitat municipal de 
l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment de Girona
Tram. 314-15993/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40324 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’import que el Departament d’Ensenyament 
té pendent de pagar per cadascun dels ajuntaments cor-
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responents dins l’àmbit dels Serveis Territorials d’En-
senyament a Girona en concepte de subvencions per al 
manteniment de places en llars d’infants de titularitat 
municipal, detallat per municipis?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament de les 
subvencions per al manteniment de places 
de llars d’infants de titularitat municipal de 
l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment de Lleida
Tram. 314-15994/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40325 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’import que el Departament d’Ensenyament 
té pendent de pagar per cadascun dels ajuntaments cor-
responents dins l’àmbit dels Serveis Territorials d’En-
senyament a Lleida en concepte de subvencions per al 
manteniment de places en llars d’infants de titularitat 
municipal, detallat per municipis?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament de les 
subvencions per al manteniment de places 
de llars d’infants de titularitat municipal de 
l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment del Maresme i del Vallès Oriental
Tram. 314-15995/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40326 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’import que el Departament d’Ensenyament té 
pendent de pagar per cadascun dels ajuntaments corres-
ponents dins l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment al Maresme - Vallès Oriental en concepte de sub-
vencions per al manteniment de places en llars d’infants 
de titularitat municipal, detallat per municipis?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament de les 
subvencions per al manteniment de places 
de llars d’infants de titularitat municipal de 
l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment de Tarragona
Tram. 314-15996/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40327 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’import que el Departament d’Ensenyament 
té pendent de pagar per cadascun dels ajuntaments cor-
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responents dins l’àmbit dels Serveis Territorials d’En-
senyament a Tarragona en concepte de subvencions per 
al manteniment de places en llars d’infants de titularitat 
municipal, detallat per municipis?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament de les 
subvencions per al manteniment de places 
de llars d’infants de titularitat municipal de 
l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-15997/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40328 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’import que el Departament d’Ensenyament té 
pendent de pagar per cadascun dels ajuntaments corres-
ponents dins l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment a les Terres de l’Ebre en concepte de subvencions 
per al manteniment de places en llars d’infants de titula-
ritat municipal, detallat per municipis?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament de les 
subvencions per al manteniment de places 
de llars d’infants de titularitat municipal de 
l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment del Vallès Occidental
Tram. 314-15998/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40329 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’import que el Departament d’Ensenyament té 
pendent de pagar per cadascun dels ajuntaments corres-
ponents dins l’àmbit dels Serveis Territorials d’Ensenya-
ment al Vallès Occidental en concepte de subvencions 
per al manteniment de places en llars d’infants de titula-
ritat municipal, detallat per municipis?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions i mesures de suport a les 
confraries de pescadors de Sant Carles de 
la Ràpita i les Cases d’Alcanar (Montsià) pels 
problemes causats per la construcció del 
gasoducte submarí de la planta de Vinaròs 
(Baix Maestrat)
Tram. 314-15999/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40330 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 



24 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 232

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 73

El darrer mes de novembre les confraries de pescadors 
de Sant Carles de la Ràpita i les Cases d’Alcanar han ma-
nifestat la seva preocupació per la reducció de les captu-
res i els mals produïts a embarcacions i arts pesca arran 
de la construcció del gasoducte marí que connecta el ma-
gatzem de gas amb la planta terrestre ubicada a Vinaròs.

– Quin és el posicionament del Govern de la Generalitat, 
i en concret, de la Direcció General de Pesca i Afers Ma-
rítims davant d’aquest fet?

– Quin suport pensa donar el Govern de la Generalitat, 
i en concret, la Direcció General de Pesca i Afers Marí-
tims a les confraries de pescadors de Sant Carles de la 
Ràpita i les Cases d’Alcanar afectades per aquesta situ-
ació?

– Quines accions, mitjans i estudis pensa portar a ter-
me el Govern de la Generalitat, i en concret, la Direcció 
General de Pesca i Afers Marítims, per donar resposta 
a la incertesa sobre la recuperació del fons marí i de les 
captures pesqueres afectades per les obres esmentades 
realitzades davant la costa del Delta de l’Ebre?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2012

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la suspensió de l’esterilització feme-
nina pel mètode Essure a l’Hospital Univer-
sitari Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-16000/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40343 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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: 

– Per quines causes s’ha suspès, des del passat mes de 
març, a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova l’es-
terilització femenina pel procediment Essure, que des de 
fa quatre anys es venia realitzant a demanda de les dones 
que hi volien accedir?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dones que han accedit 
al mètode Essure d’esterilització femenina 
els darrers quatre anys
Tram. 314-16001/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40344 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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 parlamentari: 

– Quantes dones han accedit al mètode d’esterilització 
femenina Essure durant els darrers quatre anys?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dones que han accedit 
a l’esterilització femenina pel mètode Essu-
re des que únicament es fa per prescripció 
facultativa
Tram. 314-16002/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40345 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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 parlamentari: 

– Quantes dones han accedit al mètode d’esterilització 
femenina Essure des que s’aplica la mesura restrictiva 
que només es pugui realitzar per prescripció facultativa?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres sanitaris públics 
o amb finançament públic que practiquen el 
mètode Essure d’esterilització femenina
Tram. 314-16003/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40346 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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 parlamentari: 

– A quants centres sanitaris de Catalunya públics o amb 
finançament públic es practica el procediment Essure 
d’esterilització femenina?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de dones que han accedit al mè-
tode d’esterilització femenina Essure el 2011
Tram. 314-16004/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40347 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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 parlamentari: 

– Quantes dones han accedit han accedit al mètode d’es-
terilització femenina Essure en el conjunt de Catalunya 
durant el 2011?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteri per a accedir al mètode Es-
sure d’esterilització femenina
Tram. 314-16005/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40348 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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 és el criteri general que s’estableix per accedir al 
mètode d’esterilització femenina Essure?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa del viatge del president de 
la Generalitat a Londres
Tram. 314-16006/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40353 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– El viatge del president de la Generalitat el mes de ge-
ner a Londres ha comportat alguna despesa a càrrec de 
la Generalitat, i en cas de ser així, per quina quantitat i 
en quins conceptes?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la protesta del director dels Serveis 
Territorials d’Interior a Girona pel cartell dels 
Pastorets de Girona
Tram. 314-16007/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40362 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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 adequada l’actitud del director 
dels Serveis Territorials d’Interior a Girona que va efec-
tuar una trucada telefònica al director de Proscenium de 
Girona per protestar pel cartell dels Pastorets?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació al conseller d’Interior 
prèvia a la protesta del director dels Serveis 
Territorials d’Interior a Girona pel cartell dels 
Pastorets de Girona
Tram. 314-16008/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40363 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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: 

– Va ser informat prèviament el Conseller d’Interior de 
que el Director de Serveis Territorials d’Interior a Girona 

efectuaria una trucada telefònica al Director de Prosce-
nium de Girona per protestar pel cartell dels Pastorets?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la política que segueix el Departa-
ment d’Interior en les manifestacions artís-
tiques en què apareixen policies
Tram. 314-16009/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40364 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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: 

– Forma part de la política del Departament d’Interior 
protestar sempre que en manifestacions artístiques apa-
reguin policies tractats amb ironia?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supervisió dels Pastorets pels di-
rectors dels serveis territorials d’Interior
Tram. 314-16010/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40365 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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 



24 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 232

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 76

següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Forma part de les tasques dels directors dels Serveis 
Territorials d’Interior supervisar els Pastorets?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llibertat d’expressió artística de 
l’autor del cartell dels Pastorets de Girona 
del 2011
Tram. 314-16011/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40366 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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: 

– Creu el Govern en la llibertat d’expressió artística que 
manifesta l’autor del cartell dels Pastorets de Girona d’en-
guany?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coartació de la llibertat d’expressió 
artística del director del Grup Proscenium
Tram. 314-16012/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40367 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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: 

– Segons el Govern, la trucada del director dels Serveis 
Territorials d’Interior de Girona al director de Prosceni-
um podria coartar la llibertat d’expressió artística?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la desautorització del director dels 
Serveis Territorials d’Interior a Girona pel 
conseller d’Interior amb relació al cartell dels 
Pastorets de Girona
Tram. 314-16013/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40368 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

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: 

– Si el Departament d’Interior no va indicar al director 
dels Serveis Territorials de Girona que fes la trucada, té 
previst el Conseller d’interior desautoritzar l’actuació de 
l’esmentat director?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les disculpes que ha rebut el director 
del Grup Proscenium per l’actuació del direc-
tor dels Serveis Territorials d’Interior a Girona
Tram. 314-16014/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40369 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– El Conseller d’Interior o algun alt càrrec del Departa-
ment ha telefonat al director de Proscenium per demanar 
disculpes per la trucada telefònica del director de Ser-
veis Territorials d’Interior a Girona?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de canvi d’uniforme dels 
mossos d’esquadra en els propers tres anys
Tram. 314-16015/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40370 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Té el Govern previst canviar l’uniforme dels Mossos 
dins els propers tres anys?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el canvi d’uniforme dels mossos d’es-
quadra paral·lelament a la retallada de parti-
des pressupostàries del Cos
Tram. 314-16016/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40371 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Considera el Govern que canviar l’uniforme dels Mos-
sos és prioritari quan s’estan retallant partides que afec-
ten als vehicles del Cos o a l’equipament dels Mossos?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la renovació dels uniformes 
dels mossos d’esquadra
Tram. 314-16017/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40372 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin cost aproximat preveu el Departament d’Interi-
or que suposaria renovar tota la uniformitat de tots els 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA



24 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 232

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les prioritats de despesa del Cos de 
Mossos d’Esquadra del 2012 al final de la le-
gislatura
Tram. 314-16018/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40373 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines són les prioritats de despesa del Govern pel que 
fa al Cos de Mossos d’Esquadra des d’ara fins al final de 
la legislatura?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de les obres de pro-
longació de Ferrocarrils de la Generalitat a 
Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-16019/09

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40374 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta les pre-
guntes següents, per tal que li siguin contestades amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. En quina fase d’execució estan actualment les obres de 
prolongació dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya a la ciutat de Sabadell?

2. Per quin motiu estan aturades?

3. Quan està previst que es re-iniciïn les obres de prolon-
gació dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la 
ciutat de Sabadell?

4. Quin és el calendari previst per concloure les diverses 
fases de les obres de prolongació dels ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya a la ciutat de Sabadell?

5. Existeix alguna partida pressupostària prevista durant 
l’any 2012 per invertir en les obres de prolongació dels 
ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la ciutat de 
Sabadell?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els edificis propietat de la Generalitat 
situats a Barcelona inclosos en l’estudi de 
venda d’immobles a inversors privats
Tram. 314-16020/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popul16062ar de Catalunya
Reg. 40376 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quin és el llistat d’edificis situats a la ciutat de Bar-
celona propietat de la Generalitat que estan inclosos en 
l’estudi de venda d’immobles a inversors privats, iden-
tificant individualment els immobles, detallant la seva 
adreça, el titular dels mateixos, el valor de compra i el 
valor actual, així com l’ús que tenen actualment?

– Quin és el llistat d’edificis propietat de la Generalitat 
que estan en l’actualitat buits o amb un nivell d’ocupació 
inferior al 60%, identificant individualment els immo-
bles, detallant la seva adreça i el seu ús, el titular dels 
mateixos i el valor de compra, i per què no s’han inclòs 
aquests en la relació d’edificis posats a la venda.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Programa de seguretat contra la vio-
lència masclista
Tram. 314-16021/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40377 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès el programa de seguretat contra la Violència Mas-
clista del Departament d’Interior.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
del programa de Seguretat contra la Violència Masclis-
ta, els seus principals objectius, accions i valoració de la 
seva execució a la ciutat de Barcelona així com les pos-
sibles modificacions del mateix per incrementar la seva 
eficàcia?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies presentades als Mos-
sos d’Esquadra per violència masclista a 
Barcelona
Tram. 314-16022/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40378 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès el nombre de persones que pateixen la violència 
masclista a la ciutat de Barcelona.

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

– Quin va ser el nombre de denúncies tramitades pels 
Mossos d’Esquadra per violència masclista durant els 
anys 2005 a 2010 i el primer semestre de 2011? Desglos-
sat per anys.

Quantes d’aquestes denúncies van ser retirades per les 
mateixes víctimes? Desglossades per anys.

– Quines mesures preveu dur a terme el Govern de la 
Generalitat per tal de que les dones decideixin mantenir 
les denúncies interposades als seus agressors?

– Quina és la coordinació amb altres forces i cossos de 
seguretat de l’Estat en la protecció de les dones víctimes 
de violència masclista?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri del Poble-
sec, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2005 en aplicació de la Llei 2/2004, rela-
tiva a la millora de barris
Tram. 314-16023/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40379 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una atenció 
especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri del Poble 
Sec, al Districte de Sants - Montjuïc.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es con-
testa la pregunta, del projecte que es va presentar en la 
convocatòria del 2005, en relació al barri del Poble Sec?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la pre-
gunta, del projecte que es va presentar en la convocatòria 
del 2005, en relació al barri del Poble Sec?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadascun 
d’ells?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris de Torre 
Baró i Ciutat Meridiana, de Barcelona, acollit 
a la convocatòria del 2005 en aplicació de la 
Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-16024/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40380 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una atenció 
especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Torre 
Baró - Ciutat Meridiana, al Districte de Sant Andreu.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es con-
testa la pregunta, del projecte que es va presentar en la 
convocatòria del 2005, en relació al barri del Poble Sec?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la pre-
gunta, del projecte que es va presentar en la convocatòria 
del 2005, en relació al barri del Poble Sec?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadascun 
d’ells?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris de Torre 
Baró i Ciutat Meridiana, de Barcelona, acollit 
a la convocatòria del 2006 en aplicació de la 
Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-16025/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40381 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una atenció 
especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Torre 
Baró - Ciutat Meridiana, al Districte de Sant Andreu.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es con-
testa la pregunta, del projecte que es va presentar en la 
convocatòria del 2006, en relació al barri de Torre Baró 
- Ciutat Meridiana?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la pre-
gunta, del projecte que es va presentar en la convocatòria 
del 2006, en relació al barri de Torre Baró - Ciutat Me-
ridiana?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadascun 
d’ells?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri de la Bor-
deta, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, rela-
tiva a la millora de barris
Tram. 314-16026/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40382 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una atenció 
especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de La 
Bordeta, al Districte de Sants-Montjuïc.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es con-
testa la pregunta, del projecte que es va presentar en la 
convocatòria del 2007, en relació al barri de La Bordeta?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la pre-
gunta, del projecte que es va presentar en la convocatòria 
del 2007, en relació al barri de La Bordeta?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadascun 
d’ells?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri del Coll, de 
Barcelona, acollit a la convocatòria del 2007 
en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la 
millora de barris
Tram. 314-16027/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40383 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una atenció 
especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri del Coll, 
al Districte de Gràcia.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es con-
testa la pregunta, del projecte que es va presentar en la 
convocatòria del 2007, en relació al barri del Coll?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la pre-
gunta, del projecte que es va presentar en la convocatòria 
del 2007, en relació al barri del Coll?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadascun 
d’ells?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri de la Barce-
loneta, de Barcelona, acollit a la convocatò-
ria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
Tram. 314-16028/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40384 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una atenció 
especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de La 
Barceloneta, al Districte de Ciutat Vella.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es con-
testa la pregunta, del projecte que es va presentar en la 
convocatòria del 2008, en relació al barri de La Barce-
loneta?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la pre-
gunta, del projecte que es va presentar en la convocatòria 
del 2008, en relació al barri de la Barceloneta?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadascun 
d’ells?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri del Besòs i 
el Maresme, de Barcelona, acollit a la con-
vocatòria del 2008 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-16029/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40385 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una atenció 
especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Ma-
resme/Besòs, al Districte de Sant Martí.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es con-
testa la pregunta, del projecte que es va presentar en la 
convocatòria del 2008, en relació al barri de Maresme/
Besòs?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la pre-
gunta, del projecte que es va presentar en la convocatòria 
del 2008, en relació al barri de Maresme/Besòs?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadascun 
d’ells?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris del Bon 
Pastor i del Baró de Viver, de Barcelona, 
acollit a la convocatòria del 2009 en aplica-
ció de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris
Tram. 314-16030/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40386 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una atenció 
especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Bon 
Pastor/Baró de Viver, al Districte de Sant Marti.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es con-
testa la pregunta, del projecte que es va presentar en la 
convocatòria del 2009, en relació al barri de Bon Pastor/
Baró de Viver?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar en la convo-
catòria del 2009, en relació al barri de Bon Pastor/Baró 
de Viver?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadascun 
d’ells?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades per a la 
instal·lació d’ascensors a Barcelona el 2011
Tram. 314-16031/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40387 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quantes han estat les subvencions atorgades pel Govern 
de la Generalitat per a la instal·lació d’ascensors a edificis 
privats de la ciutat de Barcelona durant l’any 2011, des-
glossades pels diferents districtes de la ciutat?

2. Quantes d’aquestes subvencions ja han estat cobrades?

3. Qui és el pressupost destinat a aquest objecte?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús previst per a la Casa Burés, de 
Barcelona
Tram. 314-16032/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40388 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atesa la compra per part de la Generalitat de Catalunya 
de la Casa Burés a l’Ajuntament de Barcelona.

Atès que encara no se li ha donat un ús per part de la Ge-
neralitat.

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

1. Quin és l’ús previst per la Generalitat per a aquest edi-
fici modernista de Barcelona de 7.000 m2?
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2. Quan està prevista la rehabilitació completa de l’edi-
fici?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les proves geotècniques amb relació 
al projecte del túnel d’Horta
Tram. 314-16033/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40389 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès que s’han observat proves geotècniques a la mun-
tanya de la zona de Can Sardà (Cerdanyola del Vallès).

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

1. S’estan realitzant proves geotècniques relacionades 
amb el projecte del Túnel d’Horta?

2. Quan es van realitzar aquestes proves?

3. Quines han estat les conclusions esdevingudes dels re-
sultats d’aquestes proves?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’obres del nou centre de 
preventius de la Zona Franca, de Barcelona
Tram. 314-16034/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40390 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atesa la futura construcció d’un centre penitenciari de 
preventius a la Zona Franca del municipi de Barcelona.

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

1. Quin és el calendari d’obres per a executar el nou Cen-
tre de Preventius de la Zona Franca?

2. Quan està prevista la posada en funcionament d’aquest 
nou centre penitenciari?

3. Quan està previst el desallotjament del Centre Peni-
tenciari de la Model de Barcelona?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de la cua de maniobres de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
la plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 314-16035/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40391 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès que encara no s’ha executat el projecte de la cua de 
maniobres dels Ferrocarrils de Generalitat de Catalunya 
a la plaça Catalunya de Barcelona.

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

1. Està redactat el projecte de la cua de maniobres del 
FGC a la Plaça Catalunya? En cas afirmatiu, quan es va 
redactar el projecte?

2. Quan està previst el començament de les obres d’a-
quest projecte?

3. Quin és el calendari d’obres previst per a portar a ter-
me aquest projecte?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de desallotjament del cen-
tre penitenciari de Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 314-16036/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40392 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quan està previst el desallotjament del centre peniten-
ciari de Trinitat Vella, a la ciutat de Barcelona?

– Quan està previst l’enderroc total, d’aquest centre pe-
nitenciari?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de desallotjament del cen-
tre penitenciari de Wad-Ras, de Barcelona
Tram. 314-16037/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40393 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quan està previst el desallotjament del centre peniten-
ciari de Wad-Ras, a la ciutat de Barcelona?

– Quan està previst l’enderroc total, d’aquest centre pe-
nitenciari?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri de la Trinitat 
Vella, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2006 en aplicació de la Llei 2/2004, rela-
tiva a la millora de barris
Tram. 314-16038/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40394 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una atenció 
especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Trini-
tat Vella, al Districte de Sant Andreu.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es con-
testa la pregunta, del projecte que es va presentar en la con-
vocatòria del 2006, en relació al barri de Trinitat Vella?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la pre-
gunta, del projecte que es va presentar en la convocatòria 
del 2006, en relació al barri de Trinitat Vella?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadascun 
d’ells?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri del Raval 
Sud, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, rela-
tiva a la millora de barris
Tram. 314-16039/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40395 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una atenció 
especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Raval 
Sud, al districte de Ciutat Vella.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es con-
testa la pregunta, del projecte que es va presentar en la 
convocatòria del 2010, en relació al barri de Raval Sud?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la pre-
gunta, del projecte que es va presentar en la convocatòria 
del 2010, en relació al barri de Raval Sud?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadascun 
d’ells?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri de la Vinya - 
Can Clos - Plus Ultra, de Barcelona, acollit 
a la convocatòria del 2010 en aplicació de 
la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-16040/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40396 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una atenció 
especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de la Vi-
nya / Can Clos/Plus Ultra, al Districte de Sants - Mont-
juïc.

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

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es con-
testa la pregunta, del projecte que es va presentar en la 
convocatòria del 2010, en relació al barri de la Vinya /
Can Clos / Plus Ultra?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la pre-
gunta, del projecte que es va presentar en la convocatòria 
del 2010, en relació al barri de la Vinya / Can Clos / Plus 
Ultra?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadascun 
d’ells?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de finalització prevista de les 
obres per a la construcció dels equipaments 
sanitaris inclosos en el pla director per a les 
casernes de Sant Andreu, a Barcelona
Tram. 314-16041/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40397 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quina és la data prevista de finalització de les obres 
per la construcció dels equipaments sanitaris previstos 
dins del Pla director per a les casernes de Sant Andreu a 
la ciutat de Barcelona i que inclouen un Centre d’Atenció 
Primària (CAP), un centre de salut mental i un centre 
sociosanitari?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els solars de l’Institut Català del Sòl 
a Barcelona
Tram. 314-16042/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40398 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès que l’Institut Català del Sòl té com una de les se-
ves principals funcions la promoció d’habitatge protegit 
i desenvolupa la seva activitat sobre els sòls propis i els 
cedits per ajuntaments.

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

1. Quants solars o terrenys té en l’actualitat l’Incasòl a la 
ciutat de Barcelona?

2. Quina és la ubicació de cadascun d’ells?

3. Quants d’aquests solars són de propietat de l’Incasòl i 
quants han estat cedits per l’Ajuntament de Barcelona per 
a la construcció d’habitatge protegit a la ciutat de Bar-
celona?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
d’habitatge el 2011
Tram. 314-16043/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40399 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Ateses les ajudes per al pagament de lloguer gestionades 
per la Generalitat.

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política d’habitatge en 
l’exercici 2011, detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts del 2011 per a habitatges 
amb patologies estructurals a Barcelona
Tram. 314-16044/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40400 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
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presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Ateses les ajudes per a habitatges afectats per patologies 
estructurals.

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

1. Quins van ser els ajuts tramitats per a habitatges afec-
tats per patologies estructurals a Barcelona atorgats du-
rant el 2011, a la ciutat de Barcelona?

2. Quins van ser els ajuts concedits per aquest motiu al 
2011, fins aquesta data? I amb quin import?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
d’habitatge el 2011
Tram. 314-16045/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40401 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política d’habitatge en 
l’exercici 2011, detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a l’inici de les 
obres dels equipaments i els habitatges de 
Porta Trinitat, a Barcelona
Tram. 314-16046/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40402 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quan està previst que s’iniciïn els equipaments i habi-
tatges de Porta Trinitat, a la ciutat de Barcelona?

– En cas que no s’iniciïn durant els propers anys, quin és 
l’ús temporal previst per a aquests terrenys, del barri de 
Sant Andreu, a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament de Catalunya, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes d’inversió en infraes-
tructures de GISA a Barcelona
Tram. 314-16047/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40403 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quins projectes d’inversió en infraestructures a la ciu-
tat de Barcelona té redactats GISA a 21/12/2011?

2. Quina és la previsió d’execució de projectes de GISA a 
la ciutat de Barcelona per al 2012?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges d’inclusió social de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Bar-
celona
Tram. 314-16048/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40404 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Ateses les funcions en matèria d’habitatge protegit de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

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

– Quants habitatges tenia l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, dins de la xarxa d’habitatges d’inclusió, a la 
ciutat de Barcelona a 21/12/2011?

– Quants habitatges d’inclusió té previst construir l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya durant el 2012? 

Palau del Parlament, 21 de desembre 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatges de l’Ins-
titut Català del Sòl a Barcelona el 2011
Tram. 314-16049/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40405 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Ateses les promocions d’habitatge protegit de l’Institut 
Català del sòl.

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

1. Quants habitatges ha iniciat l’Incasòl durant el 2011 a 
la ciutat de Barcelona?

2. Quants habitatges ha finalitzat l’Incasòl durant el 2011 
a la ciutat de Barcelona?

3. Quants habitatges ha entregat l’Incasòl clau en mà du-
rant el 2011 a la ciutat de Barcelona?

4. Quantes promocions ha iniciat l’Incasòl en el 2011 a la 
ciutat de Barcelona?

5. Quantes promocions preveu iniciar l’Incasòl en el 
2011 i quina és la data prevista per a la seva finalització a 
la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de construcció d’habi-
tatges de protecció a Barcelona de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 314-16050/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40406 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quins projectes de construcció d’habitatges de pro-
tecció a la ciutat de Barcelona té redactats Agència de 
l’Habitatge de Catalunya a 21/12/2011?

2. Quins projectes de construcció d’habitatges de protec-
ció a la ciutat de Barcelona té previst executar Agència 
de l’Habitatge de Catalunya durant el 2012?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents i les incidències a les lí-
nies de Ferrocarrils de la Generalitat el 2011
Tram. 314-16051/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40407 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quin és el detall d’accidents i incidències produïdes a 
les línies de l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya durant l’any 2011? Detalli’s, en cada cas, les 
conseqüències per a les persones, el material mòbil i/o 
béns materials i la prestació del servei.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents i les incidències en el 
servei del tramvia metropolità el 2011
Tram. 314-16052/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40408 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quin és el detall d’accidents i incidències produïdes al 
servei de tramvia metropolità durant l’any 2011? Deta-
lli’s, en cada cas, les conseqüències per a les persones, el 
material mòbil i/o béns materials i la prestació del servei.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions fermes per in-
fraccions per excés de velocitat a les rondes 
de Barcelona el 2011
Tram. 314-16053/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40409 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quin ha estat el nombre de sancions fermes, per l’exer-
cici 2011, per infraccions d’excés de velocitat a les rondes 
del municipi de Barcelona, que fixa el Decret 152/2007?

Palau del Parlament, 21 de desembre del 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les targetes de transport T-12 del 2011
Tram. 314-16054/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40410 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el número de targetes T-12 que han estat 
sol·licitades durant l’exercici 2011?

2. Quin ha estat el número de viatges que s’han realitzat 
amb les mateixes?

Detallar tota la informació per poblacions.

Palau del Parlament, 21 de desembre del 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini per a implantar la T-16
Tram. 314-16055/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40411 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el termini que preveu el Govern de la Genera-
litat per implantar la T-16?

2. Quines millores suposaran respecte a l’actual T-12?

Palau del Parlament, 21 de desembre del 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades del servei de tramvia metro-
polità del 2011
Tram. 314-16056/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40412 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quines son les dades del servei de tramvia metropoli-
tà, durant l’any 2011 (detalli’s per línies), respecte dels 
conceptes: 

– Línies

– Longitud xarxa (km)

– Vehicles-km (milions)

– Estacions

– Tramvies/hora punta i sentit

– Viatges (milions)

– Recaptació (M euros)

– Frau en la venda de bitllets

– Número d’inspectors

– Robatoris denunciats

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions relatives al projecte 
del túnel del servei de rodalia de Renfe per 
l’avinguda Diagonal, de Barcelona
Tram. 314-16057/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40413 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quines actuacions s’han portat a terme durant l’any 2011 
amb relació al projecte de nou túnel de Rodalies per la 
Diagonal de Barcelona, i quines són les previsions fu-
tures?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adaptació de les instal·lacions del 
metro per a les persones amb mobilitat re-
duïda
Tram. 314-16058/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40414 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 



24 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 232

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 92

presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quin és el detall d’adaptació a les persones amb mo-
bilitat reduïda del servei de metro de la Generalitat de 
Catalunya a 31 de desembre de 2011 i les previsions per 
l’any 2012? Detalli’s material mòbil i infraestructures.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els estudis econòmics relatius al 
transport públic el 2011
Tram. 314-16059/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40415 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quins han estat els estudis econòmics relatius al trans-
port públic realitzats pel Govern de la Generalitat durant 
l’exercici 2011?

2. Quin ha estat el seu cost individualitzat?

Palau del Parlament, 21 de desembre del 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les retallades en infraestructures de 
transport públic el 2011
Tram. 314-16060/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40416 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-

veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les retallades que el Govern de la 
Generalitat ha realitzat durant l’exercici 2011 en relació 
amb les infraestructures de transport públic?

Palau del Parlament, 21 de desembre del 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a l’Ajun-
tament de Barcelona en matèria de trans-
port el 2010 i el 2011
Tram. 314-16061/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40417 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quines han estat les aportacions econòmiques de la 
Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en 
matèria de transports durant els exercicis 2010 i 2011, tot 
detallant el projecte en relació a cada matèria o actuació 
realitzada?

Palau del Parlament, 21 de desembre del 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de les actuacions 
del Pla director d’infraestructures del trans-
port públic col·lectiu a la regió metropolita-
na de Barcelona 2011-2020 amb relació a la 
línia 9 del metro
Tram. 314-16062/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40418 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès el Pla Director d’Infraestructures del Transport 
Públic Col·lectiu a la Regió Metropolitana de Barcelona 
2011-2020 i les inversions que s’hi preveien,

Atès que l’esmentat Pla preveia la següent actuació: 

L9 Metro

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

1. Quin és l’estat de l’execució a data 31 de desembre del 
2011 prevista al Pla Director Infraestructures del Trans-
port Públic Col·lectiu a la regió Metropolitana de Barce-
lona 2011-2020 en relació a L9 Metro?

2. En el seu cas, quin és el calendari previst per a la fina-
lització, indicant detalladament les actuacions pendents?

3. Quin és el import de la inversió efectivament realitzat 
fins a la data?

4. Si s’escau, quin és el import de la inversió pendent per 
a la seva finalització?

Palau del Parlament, 21 de desembre del 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de les actuacions 
del Pla director d’infraestructures del trans-
port públic col·lectiu a l’àrea metropolita-
na de Barcelona 2011-2020 amb relació als 
projectes sectorials de la línia 9 del metro
Tram. 314-16063/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40419 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès el Pla Director d’Infraestructures del Transport 
Públic Col·lectiu a la Regió Metropolitana de Barcelona 
2011-2020 i les inversions que s’hi preveien.

Atès que l’esmentat Pla preveia la següent actuació: 

Metro L9 Projectes sectorials (ascensors, escales mecà-
niques, sistema peatge)

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

1. Quin és l’estat de l’execució prevista al Pla Director 
Infraestructures del Transport Públic Col·lectiu a la re-
gió Metropolitana de Barcelona 2011-2020 en relació al 
Metro L9 Projectes sectorials (ascensors, escales mecà-
niques, sistema peatge)?

2. En el seu cas, quin és el calendari previst per a la fina-
lització, indicant detalladament les actuacions pendents?

3. Quin és el import de la inversió efectivament realitza-
da durant l’exercici del 2011?

4. Si s’escau, quin és l’import de la inversió pendent per 
a la seva finalització?

Palau del Parlament, 21 de desembre del 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les zones prioritàries per a implantar 
la xarxa d’autobusos interurbans
Tram. 314-16064/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40420 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quines seran les zones prioritàries que té el nou go-
vern de la Generalitat per implantar la xarxa d’autobusos 
interurbans?

2. Quina és la relació de xarxes (especificades) que han 
estat implantades durant l’exercici 2011?

Palau del Parlament, 21 de desembre del 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades del servei d’autobusos inter-
urbans del 2011
Tram. 314-16065/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40421 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quines han estat les dades del servei d’autobusos inter-
urbans del nou Govern de la Generalitat per l’any 2011, 
respecte dels conceptes: 

– Línies

– Longitud xarxa (km)

– Vehicles-km (milions)

– Viatges (milions)

– Recaptació (M euros)

– Frau en la venda de bitllets

– Número d’inspectors

– Robatoris denunciats

Palau del Parlament, 21 de desembre del 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions fermes per infraccions 
d’excés de velocitat, a Barcelona, el 2011
Tram. 314-16066/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40422 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el balanç referit a la ciutat de Barcelona i els 
seus accessos de l’aplicació de la limitació de la velocitat 
a 80 km/hora i velocitat variable (contaminació atmos-
fèrica, congestió, accidents i qualsevol altre paràmetre 
disponible que estigui directament relacionat amb la me-
sura) durant l’any 2011?

2. Quin ha estat el nombre de sancions fermes, durant 
l’any 2011, per infraccions d’excés de velocitat a la zona 1, 
que fixa el Decret 152/2007?

3. Quin ha estat l’import de les sancions fermes, durant 
l’any 2011, per infraccions d’excés de velocitat a la zona 1, 
que fixa el Decret 152/2007?

4. Quin ha estat el nombre de sancions fermes, durant 
l’any 2011, per infraccions d’excés de velocitat al muni-
cipi de Barcelona, que fixa el Decret 152/2007?

5. Quin ha estat l’import de les sancions fermes, durant 
l’any 2011, per infraccions d’excés de velocitat al muni-
cipi de Barcelona, que fixa el Decret 152/2007?

6. Quin ha estat el nombre de sancions fermes, durant 
l’any 2011, en compliment del Decret 152/2007, de 10 de 
juliol, a cada un dels accessos a la ciutat de Barcelona?

7. Quin ha estat l’import de les sancions fermes, durant 
l’any 2011, en compliment del Decret 152/2007, de 10 de 
juliol, a cada un dels accessos a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat del 2011 respecte de diversos con-
ceptes
Tram. 314-16067/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40423 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quines son les dades de l’empresa Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya durant l’any 2011 (detallis pri-
mera corona i resta de Sistema Tarifari Integrat, així 
com per línies), respecte dels conceptes: 

– Línies

– Longitud xarxa (km)

– Vehicles-km (milions)

– Estacions

– Trens/hora punta i sentit

– Viatges (milions)

– Recaptació (M euros)

– Frau en la venda de bitllets

– Número d’inspectors

– Robatoris denunciats

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terminis d’execució de les obres 
de les comissaries dels Mossos d’Esquadra 
dels districtes de Sarrià - Sant Gervasi i de 
Sant Martí, a Barcelona
Tram. 314-16068/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 40424 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quina és la previsió d’inici d’obres, terminis d’execu-
ció i posada en funcionament de la Comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra al districte de Sarrià - Sant Gervasi, a la 
ciutat de Barcelona?

2. Quina és la previsió d’inici d’obres, terminis d’exe-
cució i posada en funcionament de la Comissaria dels 
Mossos d’Esquadra al districte de Sant Martí, a la ciutat 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies interposades 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mos-
sos d’Esquadra de la plaça de Catalunya de 
Barcelona
Tram. 314-16069/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 40425 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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1. Quin ha estat el nombre de denúncies interposades a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Cos de Mossos d’Es-
quadra a la Plaça de Catalunya durant l’any 2011?

2. Quina ha estat l’evolució de les denúncies interposa-
des a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Cos de Mossos 
d’Esquadra a la Plaça de Catalunya entre els anys 2007 i 
2010? Desglossar la resposta per anys.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies interposades per mos-
sos d’esquadra a Barcelona per infraccions 
de l’ordenança sobre convivència ciutadana
Tram. 314-16070/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40426 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quin és el nombre de denúncies que han interposat els 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Bar-
celona per infraccions de l’Ordenança de Mesures per 
fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai pú-
blic, durant l’any 2011? Desglossar la resposta per mesos.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les hores extraordinàries dels mossos 
d’esquadra a Barcelona el 2011
Tram. 314-16071/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40427 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-

veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quantes hores extraordinàries han realitzat els Mossos 
d’Esquadra a la ciutat de Barcelona, durant l’any 2011?

2. Quin ha estat el cost econòmic d’aquestes hores durant 
l’any 2011?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’absentisme laboral als Mossos d’Es-
quadra el 2011
Tram. 314-16072/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40428 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quins nivells d’absentisme laboral s’han donat a la 
Sala de Coordinació de Guàrdia Urbana i Mossos d’Es-
quadra, durant l’any 2011?

2. Quin ha estat el nivell d’absentisme laboral del Cos de 
Mossos d’Esquadra, durant l’any 2011?

3. I concretament a la Regió Policial de Barcelona Ciu-
tat, durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents laborals als Mossos 
d’Esquadra el 2011
Tram. 314-16073/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40429 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nivell d’accidents laborals del Cos de 
Mossos d’Esquadra, durant l’any 2011?

2. I concretament, quin ha estat a la Regió Policial de 
Barcelona Ciutat durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones ingressades en centres 
penitenciaris de Barcelona el 2011
Tram. 314-16074/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40430 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quantes persones han ingressat en presons i centres 
penitenciaris de la ciutat de Barcelona, desglossades per 
nacionalitats, durant l’any 2011?

2. Quin és el grau de compliment del conveni entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per 
al trasllat dels centres penitenciaris?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les infraccions penals a Barcelona el 
2011
Tram. 314-16075/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 40431 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quantes infraccions penals s’han produït a la ciutat de 
Barcelona durant l’any 2011? Desglossar la resposta per 
nombre d’infraccions a cada districte de la ciutat.

2. Quants delictes contra el patrimoni s’han produït a la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2011?

3. Quantes faltes contra el patrimoni s’han produït a la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2011?

4. Quants delictes i faltes de furt s’han produït a la ciutat 
de Barcelona durant l’any 2011?

5. Quants delictes s’han produït a la ciutat de Barcelona 
relacionats amb el trànsit durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de resolució de delic-
tes i faltes a Barcelona el 2011
Tram. 314-16076/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 40432 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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1. Quin ha estat el percentatge de resolució durant l’any 
2011 per part del Cos de Mossos d’Esquadra dels delic-
tes que s’han produït a la ciutat de Barcelona?

2. Quin ha estat el percentatge de resolució durant l’any 
2011 per part del Cos de Mossos d’Esquadra de les faltes 
que s’han produït a la ciutat de Barcelona?

3. Quin ha estat el percentatge mig de resolució per ti-
pologies per part del Cos de Mossos d’Esquadra de les 
faltes que s’han produït a la ciutat de Barcelona durant 
l’any?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els detinguts a Barcelona el 2011
Tram. 314-16077/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 40433 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del Cos 
de Mossos d’Esquadra a cadascun dels districtes de la 
ciutat de Barcelona, i globalment a tota la ciutat, des-
glossat per delictes, faltes i requeriments judicials durant 
l’any 2011?

2. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del Cos 
de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona per la co-
missió d’un delicte relacionat amb el trànsit durant l’any 
2011?

3. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del Cos 
de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona per la 
comissió d’un delicte contra el patrimoni durant l’any 
2011?

4. Quants dels detinguts a la ciutat de Barcelona durant 
l’any 2011 són de nacionalitat espanyola i quants dels de-
tinguts són estrangers?

5. Quin ha estat el nombre de detinguts durant l’any 2011 
a la ciutat de Barcelona per nacionalitats?

6. Quants dels detinguts a la ciutat de Barcelona durant 
l’any 2011 són majors d’edat, quants són menors d’edat i 
quants no s’especifica l’edat?

7. Quants dels menors detinguts a la ciutat de Barcelona 
durant l’any 2011 són estrangers?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies tramitades pels Mos-
sos d’Esquadra a Barcelona el 2011
Tram. 314-16078/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40434 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre de denúncies presentades da-
vant els Mossos d’Esquadra durant l’any 2011 a la ciutat 
de Barcelona, desglossades per conceptes?

2. Quin ha estat el nombre de denúncies cursades pels 
Mossos d’Esquadra desglossades per conceptes, a la ciu-
tat de Barcelona, durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per robatori 
als transports públics de Barcelona el 2011
Tram. 314-16079/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40435 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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1. Quin ha estat el nombre de denúncies per robatoris al 
Metro de Barcelona durant l’any 2011?

2. Quin ha estat el nombre de denúncies per robatoris als 
Ferrocarrils de la Generalitat durant l’any 2011?

3. Quin ha estat el nombre de denúncies per robatoris als 
Tramvies Metropolitans durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les operacions conjuntes dels cossos 
policials de Barcelona el 2011
Tram. 314-16080/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40436 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

Quantes operacions conjuntes ha realitzat el Cos de Mos-
sos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona durant l’any 2011 
amb Guàrdia Urbana i/o el Cos Nacional de Policia? Des-
glossar la resposta per Cossos i Forces de Seguretat parti-
cipants i matèria.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius dels Mossos 
d’Esquadra a Barcelona en data del 31 de 
desembre de 2011 i la previsió per al 2012
Tram. 314-16081/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40437 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 

presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Es-
quadra a la ciutat de Barcelona en data 31 de desembre 
de 2011, desglossat per àrea policial (districtes), tot in-
dicant quants agents estan destinats a serveis regionals, 
quants a l’àrea de Tedax, i quants a la Divisió d’Informa-
ció, indicant el percentatge de cada unitat sobre el total 
d’agents desplegats?

2. Quina és la previsió de nous efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra per la ciutat de Barcelona durant l’any 2012 i 
pels propers anys?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sentències relatives a treballs co-
munitaris que han estat dictades a Barcelo-
na del 2007 ençà
Tram. 314-16082/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40438 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quantes sentències s’han dictat a la ciutat de Barcelo-
na en les que la pena imposada han estat treballs a favor 
de la comunitat (desglossat en programes i persones), du-
rant l’any 2011?

2. Quantes d’aquestes sentències s’han executat final-
ment (desglossat en programes i persones)?

3. Quina és l’evolució de les sentències dictades a la ciu-
tat de Barcelona en les que la pena imposada han estat 
treballs a favor de la comunitat, entre els anys 2007 i 
2011, desglossada en programes, persones i anys?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords i els convenis signats amb 
l’Ajuntament de Barcelona per al foment de 
la formació i l’ocupació el 2011
Tram. 314-16083/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40439 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quins han estat els acords o convenis signats entre el 
Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona du-
rant el 2011 per tal de fomentar la formació i l’ocupació?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions i les aportacions econò-
miques destinades a la promoció de la ciu-
tat de Barcelona
Tram. 314-16084/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40440 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

1. Quin és l’import que en el 2011 s’ha destinat a la pro-
moció de la ciutat de Barcelona i en quina partida pres-
supostària està comptabilitzat?

2. Quines han estat les accions concretes per a la promo-
ció de la ciutat de Barcelona a Catalunya, la resta d’Es-
panya i a nivell mundial amb detall de cada una d’elles 
(dates, descripció de l’acció, organisme responsable, àm-
bit de l’actuació, entre altres)?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions imposades a establi-
ments de Barcelona perquè no retolen en ca-
talà
Tram. 314-16085/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40441 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quants requeriments, advertint de la sanció, s’han re-
més a establiments de la ciutat de Barcelona per no re-
tolar en català durant el 2011, desglossat per activitat de 
l’establiment, i per districtes?

2. Quants establiments han estat sancionats per no re-
tolar en català a la ciutat de Barcelona durant el 2011, 
desglossat per activitat de l’establiment, i per districtes?

3. Quin és l’import de la sancions imposades a establi-
ments de la ciutat de Barcelona per no retolar en català 
durant el 2011, desglossat per activitat de l’establiment, 
i per districtes?

4. Quin és l’import recaptat de la sancions imposades a 
establiments de la ciutat de Barcelona per no retolar en 
català durant el 2011, desglossat per activitat de l’establi-
ment, i per districtes?

5. Quants establiments o empreses de la ciutat de Bar-
celona tenen en tramitació en aquest moment o se’ls ha 
proposat per ser sancionats, desglossat per activitat de 
l’establiment i per districtes?

6. Quants d’aquests expedients s’han obert a instàncies 
d’una denúncia de particulars o entitats?

7. Quina ha estat l’evolució de les sancions imposades a 
establiments de la ciutat de Barcelona per no retolar en 
català entre els anys 2007 i el 2011, desglossat per anys, 
activitat de l’establiment, i per districtes?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts i el finançament econòmic 
per a empreses i autònoms de Barcelona
Tram. 314-16086/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40442 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el nombre d’ajuts total atorgats a empreses de 
la ciutat de Barcelona, especificant el tipus d’empresa, 
durant el 2011?

2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts atorgats a 
empreses de la ciutat de Barcelona, especificant el tipus 
d’empresa, entre els anys 2007 i 2011? Desglossar la res-
posta per anys.

3. Quantes operacions creditícies s’han portat a terme en 
la línia de finançament empresarial a la ciutat de Barce-
lona, especificant el nombre de sol·licituds, aprovacions, 
formalitzacions durant el 2011?

4. Quina ha estat l’evolució del nombre d’operacions cre-
ditícies a empreses en la línia de finançament empresari-
al a la ciutat de Barcelona, especificant el tipus d’empre-
sa, entre els anys 2007 i 2011? Desglossar la resposta per 
anys.

5. S’ha concedit algun ajut a autònoms durant el 2011? 
En cas afirmatiu quin és el nombre d’ajuts total atorgat 
a autònoms de la ciutat de Barcelona durant l’any 2011?

6. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts a autò-
noms a la ciutat de Barcelona, entre els anys 2007 i 2011? 
Desglossar la resposta per anys.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients de regulació 
d’ocupació presentats a Barcelona del 2007 
al 2011
Tram. 314-16087/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 40443 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quin és el nombre total de EROs presentat a Barcelo-
na, des de l’any 2007 fins el 2011, especificant per tipus 
de ERO, nombre de treballadors afectats a cada ERO i 
per any?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis relatius al posicionament 
de la marca Barcelona i Catalunya al món
Tram. 314-16088/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 40444 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el cost total dels dos estudis realitzats pel 
Centre de la Marca per encàrrec de l’Ajuntament de Bar-
celona i la Generalitat de Catalunya, relatius al posicio-
nament de la marca Barcelona i Catalunya al món, i qui-
na part del mateix assumeix la Generalitat?

2. Quin ha estat el motiu de la seva realització?

3. Quina és l’empresa que ha realitzat aquest estudi?
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4. Quin procediment s’ha utilitzat per adjudicar la realit-
zació dels estudis?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients i les sancions a comer-
ços de Barcelona del 2007 al 2011
Tram. 314-16089/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40445 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quants expedients s’han obert a comerços a la ciutat 
de Barcelona des de l’any 2007 fins el 2011, especificant 
tipus d’expedient i per districte?

2. Quantes sancions a comerços s’han imposat a la ciutat 
Barcelona des de l’any 2007 fins el 2011, especificant ti-
pus de sancions, i quantitat de cada sanció i per districte?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a la Fira 
de Barcelona el 2011
Tram. 314-16090/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40446 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quines aportacions econòmiques ha realitzat la Ge-
neralitat de Catalunya a la Fira de Barcelona durant el 
2011?

2. Quina ha estat l’evolució de les aportacions econòmi-
ques que ha realitzat la Generalitat de Catalunya a la Fira 
de Barcelona entre els anys 2007 i el 2011?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords per al foment del comerç 
signats amb l’Ajuntament de Barcelona el 
2011
Tram. 314-16091/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40447 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quins han estat els acords o convenis signats entre el 
Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona du-
rant el 2011 per tal de fomentar el comerç a la ciutat de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació lluminosa a l’àrea 
metropolitana de Barcelona el 2011
Tram. 314-16092/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40448 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
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presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nivell de contaminació lluminosa en 
l’àrea metropolitana de Barcelona durant el 2011?

2. Quins han estat els resultats del Pla de Prevenció llu-
minosa del Govern de la Generalitat durant el 2011?

3. Quin ha estat el Pla d’acció contra la contaminació 
lluminosa que s’ha realitzat durant el 2011 pel Govern 
de la Generalitat?

4. Quines són les futures mesures previstes pel Govern 
per a pal·liar l’esmentada contaminació?

5. Quines són les mesures previstes per que en un futur 
l’enllumenat sigui més sostenible?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació atmosfèrica el 2011
Tram. 314-16093/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40449 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quins han estat els diferents focus d’emissions de con-
taminants a l’atmosfera durant el 2011?

2. Quins han estat els nivell d’immissió per la concentra-
ció dels contaminants durant el 2011?

3. Quins han estat els controls de les emissions atmosfè-
riques i la vigilància de la presència dels contaminant a 
l’aire en diferents punts receptors?

4. Quines han estat les mesures per pal·liar l’esmentada 
contaminació?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació creada pel deute de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua amb el Consorci per 
a la Defensa del Besòs
Tram. 314-16094/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40450 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quina és la situació prevista per la Depuradora de 
Sant Adrià del Besòs atès el deute de l’Agencia Catalana 
de l’Aigua amb el Consorci per a la Defensa del Besòs?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el sistema de depuració terciari de les 
aigües residuals del Llobregat a la depura-
dora del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16095/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40451 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès la retallada en el funcionament del sistema de depu-
ració terciari de les aigües residuals del Llobregat en la 
Depuradora de el Prat,

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

1. Quina és la situació en el funcionament del sistema de 
depuració terciari de les aigües residuals del Llobregat 
en la Depuradora de el Prat?

2. Quina va ser la data en que es va retallar el funciona-
ment d’aquesta infraestructura hidràulica?
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3. Quines conseqüències suposa la paralització parcial 
de la dessaladora quant a la qualitat de l’aigua?

4. Quin és el temps previst per la seva posada en marxa 
en la seva totalitat?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de plantes dessalinitzado-
res que vol construir
Tram. 314-16096/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40452 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quin és el número de dessaladores que el Govern de la 
Generalitat vol construir futurament?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la construcció d’ecoparcs
Tram. 314-16097/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40453 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quines són les previsions de la construcció d’ecoparcs 
en el conjunt de Catalunya?

2. Quina és la data prevista per a la construcció d’aquests 
nous ecoparcs i quina serà la seva ubicació?

3. Quines són les transferències corrents o de capital di-
rigides a inversions per a futurs ecoparcs?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’infraestructures hi-
dràuliques el 2011 i el 2012
Tram. 314-16098/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40454 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quines han estat les infraestructures hidràuliques que 
s’han construït durant el 2011?

2. Quines són les infraestructures hidràuliques previstes 
a construir durant l’any 2012?

3. Quin ha estat el cost de les mateixes?

4. Quin és l’àmbit que conformen les mateixes?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament de les infraestructures 
i els serveis municipals als barris de la zona 
de Collserola de Barcelona
Tram. 314-16099/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40455 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
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presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès la recent Declaració de Collserola com a Parc Na-
tural de Collserola.

Atès que alguns barris de la ciutat de Barcelona delimi-
tant amb l’espai esmentat.

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

– Quines han estat les actuacions realitzades pel Govern 
de la Generalitat per tal de millorar les infraestructures 
i serveis municipals com ara equipaments, seguretat, ne-
teja, enllumenat, urbanització dels carrers, ampliació de 
la cobertura telefònica en els diferents barris de Collse-
rola durant el 2011?

– Quines són els actuacions previstes durant el 2012 pel 
tal de seguir millorar les infraestructures i serveis dels 
esmentats barris?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el resultat de la recollida selectiva
Tram. 314-16100/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40456 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el resultat de la recollida selectiva durant 
el 2011 i la seva variació respecte l’any 2009? Desglossat 
semestralment.

2. Quines deficiències s’han trobat en l’actual recollida 
selectiva que s’hagin de millorar per donar un millor ser-
vei al ciutadà?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la infraestructura de recollida i tracta-
ment de residus tecnològics
Tram. 314-16101/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40457 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atès que el sistema de tractament de residus tecnològics 
no funciona degut a que es generen més escombraries de 
les que es poden absorbir amb la infraestructura que fins 
ara s’ha posat en marxa.

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

1. Quina és la infraestructura de tractament de residus 
existent dedicada a la recollida de residus tecnològics?

2. Quin és el número de tones de recollida dels esmentats 
residus que s’ha realitzat durant el 2011?

3. Quin és el número de tones que s’havien previst pel 2011 
i quines són les dades reals fins al moment?

4. Quina és actualment la xarxa de transport que porta 
els residus des dels punts nets als centres de tractament? 
Quina és la previsió de millora per part del Govern de la 
Generalitat?

5. On són tractats el residus tecnològics que recullen?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de residus recollits de 
manera selectiva i les previsions per al mi-
llorament de la recollida selectiva
Tram. 314-16102/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40458 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
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presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el percentatge de residus que s’han recollit 
selectivament durant el 2011?

2. Quines són les previsions que té el govern per a millo-
rar la recollida selectiva, a l’igual que la recollida d’orgà-
nica en relació al mal funcionament obtingut durant els 
últims anys?

3. Quines són les subvencions que s’establiran pels ajun-
taments en quan a la recollida de residus?

4. Quines són les bonificacions que s’establiran per 
aquests municipis que millor compleixen amb la reco-
llida selectiva?

5. Quins han estat els objectius complerts en relació als 
establerts pel Pla d’acció per a la gestió de residus muni-
cipals a Catalunya 2005-2012?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació econòmica de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua i sobre les aportacions de 
l’Agència a l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na amb relació al tractament de les aigües
Tram. 314-16103/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40459 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quina és la situació econòmica actual de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua?

2. Quines seran les aportacions econòmiques per part 
de l’Agencia Catalana de l’Aigua a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona en relació al tractament de les aigües de la 
seva conurbació?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de gestors autoritzats i ho-
mologats per l’Agència de Residus de Cata-
lunya que han operat a Barcelona el 2011
Tram. 314-16104/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40460 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quants gestors autoritzats per l’Agència de Residus de 
Catalunya i homologats han operat a la ciutat de Barce-
lona durant el 2011?

2. Quin volum de residus s’han gestionat durant el 2011?

3. A quins preus ofereixen els seus serveis?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació del tractament terciari a la 
planta depuradora del Besòs per a millorar 
la qualitat de l’aigua
Tram. 314-16105/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40461 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el termini establert per a l’aplicació del tracta-
ment terciari en la planta depuradora del riu Besòs per a 
millorar la qualitat de l’aigua?

2. Quin ha estat el cost de l’aplicació d’aquest nou trac-
tament?
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3. Quants litres d’aigua s’han tractat durant el 2011 i per 
tant podran ser utilitzats per a l’abastament a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona?

4. Quin és el resultat que es preveu obtenir per l’aplicació 
del sistema de tractament terciari durant el 2012?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos percebuts del cànon de 
disposició de residus del 2009 al 2011
Tram. 314-16106/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40462 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Els cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 
municipals són impostos ecològics que incentiven el 
comportament més respectuós amb el medi ambient i 
impulsen mesures de minimització i de valorització ma-
terial dels residus.

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

1. Quins han estat els ingressos percebuts arran del cà-
non de disposició de residus durant l’exercici 2009 al 
2011?

2. A quina finalitat estan dirigits els ingressos que s’han 
percebut durant el 2011 en relació amb l’esmentat cànon?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nivells de diòxid de carboni eme-
sos a l’àrea metropolitana de Barcelona el 
2011
Tram. 314-16107/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40463 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quins són els nivells de CO2 emesos a l’àrea metropo-
litana de Barcelona durant el 2011?

2. Quines són les causes d’emissió, tot especificant el vo-
lum i percentatge respecte als nivells totals?

3. Pel que fa a l’alliberació industrial de CO2, quina és 
l’aportació per sectors o grups industrials?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el consum d’aigua dels ciutadans de 
Barcelona
Tram. 314-16108/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40464 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el consum d’aigua i el seu cost, durant el 
2011 pels ciutadans de Barcelona, i la seva variació anu-
al des de l’any 2004, tot detallant les dades per mesos?

2. Quin ha estat el consum familiar mitjà d’aigua durant 
el 2011 a la ciutat de Barcelona i la seva variació anual 
des de l’any 2004?
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3. Quin ha estat el consum d’aigua durant el 2011 de les 
instal·lacions públiques de la nostra ciutat i la seva varia-
ció anual des de l’any 2004?

4. Quin ha estat el consum d’aigua en l’activitat econò-
mica en l’actuació empresarial i comercial de la ciutat?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell de contaminació acústica de 
l’àrea metropolitana de Barcelona el 2011
Tram. 314-16109/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40465 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nivell de contaminació acústica de 
l’àrea metropolitana de Barcelona durant el 2011?

2. Quins han estat els resultats del mesurament del soroll 
ambiental realitzat del Govern de la Generalitat durant 
el 2011?

3. Quines han estat les principals fonts de soroll durant 
aquest any?

4. Quines són les futures mesures previstes pel Govern 
per a pal·liar l’esmentada contaminació?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords o convenis signats amb 
l’Ajuntament de Barcelona el 2011 per a fo-
mentar la formació i l’ocupació dels joves
Tram. 314-16110/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40466 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quins han estat els acords o convenis signats entre el 
Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona du-
rant el 2011 per tal de fomentar la formació i ocupació 
entre els joves de la ciutat?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a l’Ajun-
tament de Barcelona en política de joventut 
el 2011
Tram. 314-16111/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40467 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quines han estat les aportacions del Govern de la Ge-
neralitat a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques de 
joventut durant el 2011?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords o convenis signats amb el 
Consell de la Joventut de Barcelona el 2011
Tram. 314-16112/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40468 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quins han estat els acords i convenis signats entre el Go-
vern de la Generalitat i el Consell de la Joventut de Barcelo-
na durant el 2011, així com també les subvencions i ajudes 
atorgades, desglossades per concepte, a aquest organisme?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de contractes signats 
a Barcelona el 2011 amb relació a la borsa 
d’habitatges de lloguer per a joves
Tram. 314-16113/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40469 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

1. Quin ha estat el nombre de contractes signats durant el 
2011 en relació a la Borsa d’Habitatge de Lloguer per a 
joves a la ciutat de Barcelona?

2. Quin ha estat el nombre de joves allotjats en el 2011?

3. Quina és la previsió del Govern de la Generalitat pel 
que fa a contractes pel 2012?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els menors estrangers presentats per 
a protecció a Barcelona el 2011
Tram. 314-16114/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40470 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

1. Quants menors estrangers indocumentats han estat 
presentats a la ciutat de Barcelona per a protecció durant 
el 2011? Desglossar per país de procedència.

2. Quantes presentacions de menors estrangers per a la 
protecció s’han realitzat a la ciutat de Barcelona durant 
el 2011? Desglossar segons el Cos Policial o l’Adminis-
tració que hagi fet la presentació.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions fetes al Servei de De-
tecció i Contacte de Menors Estrangers Im-
migrants no Acompanyats de l’Ajuntament 
de Barcelona el 2011
Tram. 314-16115/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40471 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

– Quines aportacions ha realitzat el Govern de la Ge-
neralitat al Servei de Detecció i Contacte de menors es-
trangers immigrants no acompanyats de l’Ajuntament de 
Barcelona durant el 2011?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estrangers residents a 
Barcelona que s’han registrat al Registre 
central de persones assegurades del Cat-
Salut el 2011
Tram. 314-16116/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40472 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quin era el nombre de persones registrades en el Re-
gistre Central de Persones Assegurades (RCA) de Cat-
Salut, amb nacionalitat no espanyola informada i resi-
dent a la ciutat de Barcelona durant el 2011?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions al Servei d’Atenció a 
Immigrants i Estrangers Refugiats de l’Ajun-
tament de Barcelona el 2011
Tram. 314-16117/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40473 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quines aportacions ha realitzar el Govern de la Ge-
neralitat al Servei d’Atenció a Immigrants i Estrangers 
Refugiats (SAIER) de l’Ajuntament de Barcelona durant 
el 2011?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions al Servei de Mediació 
Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona el 
2011
Tram. 314-16118/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 40474 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quines aportacions ha realitzat el Govern de la Ge-
neralitat al Servei de Mediació Intercultural de l’Ajunta-
ment de Barcelona durant el 2011?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estrangers traslladats pel Govern 
de l’Estat a Barcelona el 2011
Tram. 314-16119/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 40475 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin ha estat el nombre de persones estrangeres que 
han estat traslladades pel Govern de l’Estat a la ciutat de 
Barcelona durant el 2011?

2. Quants trasllats han estat comunicats pel Govern de 
l’Estat, en quines dates i quin era el nombre de persones 
estrangeres en cada trasllat?

3. D’aquestes persones estrangeres, quantes han estat re-
tornades al seu país d’origen?
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4. Quina és la mitja temporal que aquestes persones ro-
manen a Barcelona?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’aules d’acollida per a me-
nors immigrants a Barcelona en data del 31 
de desembre de 2011
Tram. 314-16120/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40476 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin és el nombre d’aules d’acollida per a menors immi-
grants a la ciutat de Barcelona a 31 de desembre de 2011?

2. Quina ha estat la relació d’escolars que han passat per 
cada una d’elles detallant la seva nacionalitat?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del conveni signat amb 
l’Ajuntament de Barcelona per al període 
2009-2011 per a inversions en equipaments 
esportius
Tram. 314-16121/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40477 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

– Quan té previst el Govern de la Generalitat complir 
amb el Conveni subscrit amb l’Ajuntament de Barcelona 
pels anys 2009/2011 que havia de reportar a la ciutat de 
Barcelona 7.000.000 d’euros per inversions en equipa-
ments esportius?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament d’equipaments espor-
tius i d’activitats o competicions esportives 
de Barcelona el 2011 i el 2012
Tram. 314-16122/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40478 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quins equipaments esportius ubicats a la ciutat de 
Barcelona han rebut finançament per la seva construcció 
o arranjament, per part del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, durant l’any 2011? Indicar equipament espor-
tiu, concepte i import destinat.

2. Quines activitats o competicions esportives celebra-
des a la ciutat de Barcelona durant l’any 2011 han estat 
finançades, parcial o totalment, pel Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya i per quin import? Indicar activitat o 
competició i import atorgat.

3. Quins equipaments esportius ubicats a la ciutat de 
Barcelona rebran finançament per la seva construcció 
o arranjament, per part del Govern de la Generalitat de 
Catalunya durant l’any 2011? Indicar equipament espor-
tiu, concepte i import destinat.

4. Quines de les diferents activitats o campionats espor-
tius que es celebraran a la ciutat de Barcelona durant 
l’any 2012 està previst finançar, parcial o totalment, pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya i per quin import? 
Indicar activitat o competició i import.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import liquidat per a ajuts a grups 
escolars de música i dansa de Barcelona els 
cursos del període 2007 al 2011 i la previsió 
per al curs 2011-2012
Tram. 314-16123/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40479 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin import liquidat ha destinat la Generalitat en ajuts 
per a grups escolars de música i dansa que participen en 
intercanvis o trobades de les escoles d’ensenyament no 
superior de Catalunya de la ciutat de Barcelona al curs 
2010-2011 desglossat per tipus de centre segons titula-
ritat, anualitats i primer i segon semestre de cadascuna?

2. Quina és la previsió pel curs 2011-2012 desglossada de 
la mateixa forma?

3. Quin import es va destinar per aquestes ajudes als cur-
sos 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import liquidat per al Pla experimen-
tal de llengües estrangeres dels centres es-
colars de Barcelona els cursos del període 
2007-2011 i la previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16124/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40480 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin import liquidat ha destinat la Generalitat al Pla 
experimental de llengües estrangeres dels centres esco-
lars de la ciutat de Barcelona al curs 2010-2011 desglos-
sat per tipus de centre segons titularitat, anualitats i pri-
mer i segon semestre de cadascuna?

2. Quina és la previsió pel curs 2011-2012 desglossada de 
la mateixa forma?

3. Quin import es va destinar per aquestes ajudes als cur-
sos 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010?

4. Quins han estat els alumnes beneficiaris en cada anu-
alitat?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import liquidat en concepte d’ajuts 
per a la reutilització de llibres de text, mate-
rial curricular i de continguts digitals per al 
centres educatius concertats de Barcelona 
els cursos del període 2007-2011 i la previ-
sió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16125/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40481 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

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

1. Quin import liquidat ha destinat la Generalitat en ajuts 
per a la reutilització de llibres de text, material curri-
cular i de continguts digitals per als centres educatius 
sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona al 
curs 2010-2011 desglossat per anualitats i primer i segon 
semestre de cadascuna?

2. Quina és la previsió pel curs 2011-2012 desglossada de 
la mateixa forma?

3. Quin import es va destinar per aquestes ajudes als cur-
sos 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2011

Jordi Cornet i Serra, diputat del GP del PPC
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	Tram. 314-12186/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica amb relació al principi d’escola inclusiva
	Tram. 314-12187/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mestres que hi havia a les escoles concertades de l’Alt Penedès a l’inici del curs 2010-2011
	Tram. 314-12233/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mestres que hi ha a les escoles concertades de l’Alt Penedès a l’inici del curs 2011-2012
	Tram. 314-12234/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professors que hi havia als instituts concertats de l’Alt Penedès a l’inici del curs 2010-2011
	Tram. 314-12237/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professors que hi ha als instituts concertats de l’Alt Penedès a l’inici del curs 2011-2012
	Tram. 314-12238/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 127/IX, sobre la construcció de l’institut de Pineda de Mar (Maresme)
	Tram. 314-12249/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inici de la construcció del nou institut de Pineda de Mar (Maresme)
	Tram. 314-12250/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb la comunitat educativa de l’institut de Pineda de Mar (Maresme) pel que fa a l’incompliment de la Resolució 127/IX
	Tram. 314-12251/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc que ocupa l’institut de Pineda de Mar (Maresme) en l’ordre de prioritats de construcció de nous equipaments educatius
	Tram. 314-12252/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte de construcció de l’Escola del Vinyet, de Solsona
	Tram. 314-12290/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials del tipus A escolaritzats en centres ordinaris d’educació secundària obligatòria el curs 2011-2012
	Tram. 314-12566/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la defensa de la diversitat a les aules i les mesures per a garantir l’èxit escolar
	Tram. 314-12571/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones destinades a atendre les línies 112, 061 i 902 111 114 en horari nocturn el 2010 i el 2011
	Tram. 314-14696/09
	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 la situació dels centres penitenciaris
	Tram. 310-00143/09
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb relació a les delegacions de la Generalitat a l’exterior
	Tram. 310-00144/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva posició davant l’anunci del Govern de l’Estat de castigar les comunitats autònomes per les desviacions del límit de despesa
	Tram. 310-00145/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les iniciatives del Departament de Salut per a evitar el conflicte d’interessos dels directius que tenen responsabilitats als sectors públic i privat
	Tram. 310-00146/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures amb relació als treballadors de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 310-00147/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els motius del trasllat de la seu central del Departament de Benestar Social i Família
	Tram. 310-00148/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament de les lleis òmnibus
	Tram. 310-00149/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política pressupostària del Departament de Salut
	Tram. 310-00150/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política tarifària del transport públic
	Tram. 310-00151/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00092/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00093/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00094/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00095/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00096/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00097/09
	Anunci





	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol Lligabosc, de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
	Tram. 311-01285/09
	Anunci
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol Margalló, de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
	Tram. 311-01286/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol La Ginesta, de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
	Tram. 311-01287/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol El Marfull, de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
	Tram. 311-01288/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol Montsant, de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
	Tram. 311-01289/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol L’Olivera, de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
	Tram. 311-01290/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import lliurat el 2010 a l’escola bressol Lligabosc, de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
	Tram. 311-01291/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import lliurat el 2010 a l’escola bressol Margalló, de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
	Tram. 311-01292/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import lliurat el 2011 a l’escola bressol La Ginesta, de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
	Tram. 311-01293/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import lliurat el 2010 a l’escola bressol El Marfull, de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
	Tram. 311-01294/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import lliurat el 2010 a l’escola bressol Montsant, de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
	Tram. 311-01295/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import lliurat el 2010 a l’escola bressol L’Olivera, de Reus (Baix Camp), en aplicació del conveni de funcionament
	Tram. 311-01296/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst per a donar compliment a les recomanacions del Síndic de Greuges incloses en l’Informe de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura del 2011
	Tram. 311-01297/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el posicionament del Departament d’Interior davant les recomanacions del Síndic de Greuges incloses en l’Informe de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura del 2011
	Tram. 311-01298/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst per a instal·lar sistemes de videovigilància als furgons policials per al trasllat de detinguts
	Tram. 311-01299/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la priorització dels recursos del Departament d’Interior amb relació al compliment de les recomanacions del Síndic de Greuges incloses en l’Informe de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortur
	Tram. 311-01300/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la flota de vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra l’1 de gener de 2011 i l’1 de gener de 2012
	Tram. 311-01301/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la reducció de la flota de vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01302/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de serveis de patrulla de vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra que s’han deixat de fer de l’1 de juliol al 31 de desembre del 2011
	Tram. 311-01303/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de serveis de patrulla de vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra el 2010 i el 2011
	Tram. 311-01304/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els serveis de patrulla de vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra que s’han deixat de fer el 2011 amb relació al 2010
	Tram. 311-01305/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import total del deute de la Generalitat als ajuntaments en data del 31 de desembre de 2011
	Tram. 311-01306/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari del pagament del deute de la Generalitat als ajuntaments per al 2012
	Tram. 311-01307/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de compensacions durant el 2012 pel deute als ajuntaments
	Tram. 311-01308/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’abonament d’interessos als ajuntaments pel deute amb les administracions locals
	Tram. 311-01309/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de mesures extraordinàries per a ajudar els ajuntaments el 2012
	Tram. 311-01310/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de sol·licitud de préstec a alguna entitat financera per a fer front als deutes de la Generalitat als ajuntaments
	Tram. 311-01311/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els incidents que van tenir lloc el 5 de gener de 2012 a Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01342/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la intervenció policial en els actes de protesta contra entitats bancàries protagonitzats pels veïns del barri de Ca n’Oriac, de Sabadell (Vallès Occidental), el 5 de gener de 2012
	Tram. 311-01343/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals van intervenir agents de paisà en els incidents de Sabadell (Vallès Occidental) del 5 de gener de 2012
	Tram. 311-01344/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de ferits en els incidents de Sabadell (Vallès Occidental) del 5 de gener de 2012
	Tram. 311-01345/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els actes de mediació dels Mossos d’Esquadra abans d’intervenir en els incidents del 5 de gener de 2012 a Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01346/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’augment de casos de violència masclista registrats els primers dies del 2012
	Tram. 311-01347/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes amb relació a l’augment de casos de violència masclista registrats els primers dies del 2012
	Tram. 311-01348/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’eliminació del Programa de seguretat contra la violència masclista per part del conseller d’Interior
	Tram. 311-01349/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla del Departament d’Interior que agrupa la violència masclista amb la violència contra la gent gran i els menors
	Tram. 311-01350/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’increment de la lluita contra la violència masclista el 2012
	Tram. 311-01351/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions i els contactes amb entitats feministes i experts en violència masclista
	Tram. 311-01352/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’augment de la mortalitat 
en accidents de motocicleta el 2011
	Tram. 311-01353/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes de l’augment de la mortalitat dels accidents de motocicleta el 2012
	Tram. 311-01354/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a frenar l’augment de la mortalitat en accidents de motocicleta
	Tram. 311-01355/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions del Servei Català de Trànsit amb les associacions de víctimes d’accidents de trànsit per a analitzar l’increment de la mortalitat en accidents de motocicleta
	Tram. 311-01356/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de canvi d’uniforme dels mossos d’esquadra en els propers tres anys
	Tram. 311-01379/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el canvi d’uniforme dels mossos d’esquadra paral·lelament a la retallada de partides pressupostàries del Cos
	Tram. 311-01380/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la renovació dels uniformes dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-01381/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les prioritats de despesa del Cos de Mossos d’Esquadra del 2012 al final de la legislatura
	Tram. 311-01382/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la protesta del director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona pel cartell dels Pastorets de Girona
	Tram. 311-01383/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació al conseller d’Interior prèvia a la protesta del director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona pel cartell dels Pastorets de Girona
	Tram. 311-01384/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política que segueix el Departament d’Interior en les manifestacions artístiques en què apareixen policies
	Tram. 311-01385/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la supervisió dels Pastorets pels directors dels serveis territorials d’Interior
	Tram. 311-01386/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llibertat d’expressió artística de l’autor del cartell dels Pastorets de Girona del 2011
	Tram. 311-01387/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coartació de la llibertat d’expressió artística del director del Grup Proscenium
	Tram. 311-01388/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la desautorització del director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona pel conseller d’Interior amb relació al cartell dels Pastorets de Girona
	Tram. 311-01389/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les disculpes que ha rebut el director del Grup Proscenium per l’actuació del director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona
	Tram. 311-01390/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de canvi d’uniforme dels agents dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01454/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del canvi d’uniforme dels agents dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01455/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es vol canviar l’informe dels agents dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01456/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les consultes prèvies a la decisió de canviar l’uniforme dels agents dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01457/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de dotar d’armilles antibala els agents dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01458/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de dotar de guants antitall i antipunxada els agents dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01459/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de dotar els agents dels Mossos d’Esquadra d’uniformes adequats al fred
	Tram. 311-01460/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la priorització de canviar l’uniforme dels agents dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01461/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de dotar d’uniformes adequats els agents dels Mossos d’Esquadra destinats a regions fredes
	Tram. 311-01462/09
	Anunci





	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incidents que van tenir lloc el 5 de gener de 2012 a Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 314-15920/09
	Formulació
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la intervenció policial en els actes de protesta contra entitats bancàries protagonitzats pels veïns del barri de Ca n’Oriac, de Sabadell (Vallès Occidental), el 5 de gener de 2012
	Tram. 314-15921/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals van intervenir agents de paisà en els incidents de Sabadell (Vallès Occidental) del 5 de gener de 2012
	Tram. 314-15922/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de ferits en els incidents de Sabadell (Vallès Occidental) del 5 de gener de 2012
	Tram. 314-15923/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes de mediació dels Mossos d’Esquadra abans d’intervenir en els incidents del 5 de gener de 2012 a Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 314-15924/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de casos de violència masclista registrats els primers dies del 2012
	Tram. 314-15925/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes amb relació a l’augment de casos de violència masclista registrats els primers dies del 2012
	Tram. 314-15926/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eliminació del Programa de seguretat contra la violència masclista per part del conseller d’Interior
	Tram. 314-15927/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla del Departament d’Interior que agrupa la violència masclista amb la violència contra la gent gran i els menors
	Tram. 314-15928/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’increment de la lluita contra la violència masclista el 2012
	Tram. 314-15929/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions i els contactes amb entitats feministes i experts en violència masclista
	Tram. 314-15930/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de la mortalitat en accidents de motocicleta el 2011
	Tram. 314-15931/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’augment de la mortalitat dels accidents de motocicleta el 2012
	Tram. 314-15932/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a frenar l’augment de la mortalitat en accidents de motocicleta
	Tram. 314-15933/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del Servei Català de Trànsit amb les associacions de víctimes d’accidents de trànsit per a analitzar l’increment de la mortalitat en accidents de motocicleta
	Tram. 314-15934/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades arran de l’assassinat d’Ibrahima Dyle al barri del Besòs, de Barcelona
	Tram. 314-15935/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevenció d’un esclat social arran de l’assassinat d’un ciutadà al barri del Besòs, de Barcelona
	Tram. 314-15936/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de mediació impulsades arran dels incidents del 3 de gener de 2012 al barri del Besòs, de Barcelona
	Tram. 314-15937/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb l’Ajuntament de Barcelona per a analitzar els incidents del 3 de gener de 2012 al barri del Besòs, de Barcelona
	Tram. 314-15938/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de les institucions per a prevenir conflictes similars als del gener del 2012 al barri del Besòs, de Barcelona
	Tram. 314-15939/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme el 2011 per a promoure l’associacionisme i l’activisme social al barri del Besòs, de Barcelona
	Tram. 314-15940/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos invertits el 2011 al barri del Besòs, de Barcelona
	Tram. 314-15941/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors i educadors socials que han actuat durant el 2011 per a prevenir situacions de violència i fomentar la convivència al barri del Besòs, de Barcelona
	Tram. 314-15942/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del cofinançament dels convenis d’acció comunitària amb l’Ajuntament de Barcelona relatius al barri del Besòs
	Tram. 314-15943/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució de les obres de l’Escola Can Montllor, de Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 314-15944/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació d’una moratòria en el desplegament de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-15945/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rebuig de la moratòria en el desplegament de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-15946/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a garantir el compliment del calendari de desplegament de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-15947/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’increment de la llista d’espera per a rebre la primera prestació en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-15948/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la disminució del nombre d’expedients resolts pel Departament de Benestar Social i Família el 2011
	Tram. 314-15949/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la disminució en la concessió de prestacions d’ajut domiciliari i teleassistència
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	Tram. 314-16022/09
	Formulació
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del barri del Coll, de Barcelona, acollit a la convocatòria del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 314-16027/09
	Formulació
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	Tram. 314-16036/09
	Formulació
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