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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell
Tram. 314-11291/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de l’Alta Ribagorça
Tram. 314-11292/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de l’Alt Camp
Tram. 314-11293/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà
Tram. 314-11294/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de l’Anoia
Tram. 314-11295/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Bages
Tram. 314-11296/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Baix Camp
Tram. 314-11297/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Baix Ebre
Tram. 314-11298/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 

empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Baix Empordà
Tram. 314-11299/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat
Tram. 314-11300/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Baix Penedès
Tram. 314-11301/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Barcelonès
Tram. 314-11302/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Berguedà
Tram. 314-11303/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de la Cerdanya
Tram. 314-11304/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà
Tram. 314-11305/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Garraf
Tram. 314-11306/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de les Garrigues
Tram. 314-11307/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de la Garrotxa
Tram. 314-11308/09
Resposta del Govern p. 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Gironès
Tram. 314-11309/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Maresme
Tram. 314-11310/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Montsià
Tram. 314-11311/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de la Noguera
Tram. 314-11312/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal d’Osona
Tram. 314-11313/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà
Tram. 314-11314/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà
Tram. 314-11315/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany
Tram. 314-11316/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell
Tram. 314-11317/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Priorat
Tram. 314-11318/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11319/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Ripollès
Tram. 314-11320/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 

empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de la Segarra
Tram. 314-11321/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Segrià
Tram. 314-11322/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de la Selva
Tram. 314-11323/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Solsonès
Tram. 314-11324/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Tarragonès
Tram. 314-11325/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de la Terra Alta
Tram. 314-11326/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de l’Urgell
Tram. 314-11327/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
General d’Aran
Tram. 314-11328/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental
Tram. 314-11329/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent de liquidació de la Generalitat i els ens, les 
empreses i els organismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental
Tram. 314-11330/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats adjudicatàries de les subvencions del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya per a la realització d’accions de formació 
en àrees professionals prioritàries el 2011
Tram. 314-12593/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
cursos adjudicats pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a 
la realització d’accions de formació en àrees professionals 
prioritàries el 2011
Tram. 314-12594/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els imports de les subvencions del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a la realització d’accions de formació en àrees 
professionals prioritàries el 2011
Tram. 314-12595/09
Resposta del Govern p. 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de la plaça de responsable de continguts digitals al 
Departament de la Presidència
Tram. 314-14358/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius de Protecció Civil de la Generalitat
Tram. 314-14359/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
distribució dels efectius de Protecció Civil de la Generalitat 
en el territori
Tram. 314-14360/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la diferència del nombre d’efectius de Protecció Civil de la 
Generalitat entre el 2010 i el 2011
Tram. 314-14361/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús d’elements identificadors d’organitzacions polítiques 
democràtiques en els entrenaments de la Brigada Mòbil dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14371/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals s’utilitzen elements identificadors d’orga-
nitzacions polítiques democràtiques en els entrenaments de 
la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14372/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com s’obtenen els elements identificadors d’orga-
nitzacions polítiques democràtiques en els entrenaments de 
la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14373/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
material identificador d’organitzacions polítiques democràti-
ques que té el Cos dels Mossos d’Esquadra per als entrena-
ments de la Brigada Mòbil
Tram. 314-14374/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mala imatge de les Joventuts d’Esquerra Republica-
na de Catalunya deguda a l’ús de material de propaganda 
d’aquesta organització en els entrenaments de la Brigada 
Mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14375/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
idoneïtat de l’ús d’identificadors d’organitzacions polítiques 
democràtiques en els entrenaments de la Brigada Mòbil dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14376/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mala imatge dels militants de les Joventuts d’Esquerra 
Republicana de Catalunya deguda a la difusió als mitjans 
de comunicació de l’ús d’elements identificadors d’aquesta 
organització en els entrenaments de la Brigada Mòbil dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14377/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mala imatge corporativa de la policia deguda a la difusió als 
mitjans de comunicació de l’ús d’elements identificadors de 
les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya en els 
entrenaments de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14378/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de l’avaria a la línia 2 del servei de rodalia de Renfe 
del 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14515/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el retard en l’evacuació dels usuaris afectats per l’avaria a 
la línia 2 del servei de rodalia de Renfe del 6 de novembre 
de 2011
Tram. 314-14516/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació als passatgers del tren durant l’avaria a la línia 2 
del servei de rodalia de Renfe del 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14517/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com es va assabentar de l’avaria a la línia 2 del ser-
vei de rodalia de Renfe del 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14518/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme i la persona responsable durant 
l’avaria a la línia 2 del servei de rodalia de Renfe del 6 de 
novembre de 2011
Tram. 314-14519/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
demanda de responsabilitats per l’avaria a la línia 2 del ser-
vei de rodalia de Renfe del 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14520/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris afectats per l’avaria a la línia 2 del servei 
de rodalia de Renfe del 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14521/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el servei alternatiu de transport per als usuaris afectats per 
l’avaria a la línia 2 del servei de rodalia de Renfe del 6 de 
novembre de 2011
Tram. 314-14522/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el reforç de la informació als usuaris afectats per l’avaria a 
la línia 2 del servei de rodalia de Renfe del 6 de novembre 
de 2011
Tram. 314-14523/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol seguit per Renfe en cas d’aturada del servei i eva-
cuació de viatgers
Tram. 314-14524/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el protocol d’informació als usuaris seguit per Renfe en cas 
d’aturada del servei i evacuació de viatgers
Tram. 314-14525/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el protocol d’informació del Govern en cas d’aturada d’un 
comboi de Renfe amb evacuació de viatgers
Tram. 314-14526/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la persona del Departament de Territori i Sostenibilitat que 
va donar explicacions sobre l’avaria a la línia 2 del servei de 
rodalia de Renfe del 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14527/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva responsabilitat per avaries com la de la línia 2 del servei 
de rodalia de Renfe del 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14528/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme per a resoldre la situació creada 
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per l’avaria a la línia 2 del servei de rodalia de Renfe del 6 de 
novembre de 2011
Tram. 314-14529/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
casos atesos en els serveis nocturns els anys 2010 i 2011 
als centres d’atenció primària de la Selva que s’han hagut 
d’evacuar posteriorment
Tram. 314-14684/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
usuaris de la Selva atesos als hospitals de Santa Caterina de 
Salt, Blanes, Sant Celoni i Vic, el 2010 i el 2011
Tram. 314-14685/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reordenació dels serveis sanitaris a la Selva
Tram. 314-14686/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals en horari nocturn al CAP de Santa 
Coloma de Farners (Selva), l’any 2011
Tram. 314-14687/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mitjans a disposició del metge en horari nocturn al CAP de 
la Selva Interior
Tram. 314-14689/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els mitjans a disposició dels serveis d’ambulàncies en horari 
nocturn a la Selva
Tram. 314-14690/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis previs al tancament de l’atenció en horari nocturn 
dels centres d’atenció primària de la Selva
Tram. 314-14691/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi econòmic pel tancament de l’atenció en horari noc-
turn dels centres d’atenció primària de la Selva
Tram. 314-14692/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la renegociació dels preus amb els proveïdors als centres 
sanitaris de la província de Girona
Tram. 314-14693/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
funció i el cost per als usuaris del telèfon 902 111 444
Tram. 314-14694/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
funció del telèfon 061
Tram. 314-14695/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mitjans personals als centres sanitaris on s’han derivat els 
serveis del CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-14700/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi econòmic per la reordenació dels serveis sanitaris 
al CAP Rambla Marina , de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès)
Tram. 314-14701/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reordenació del servei de pediatria als centres d’atenció 
primària de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14703/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències de la reordenació del serveis de pediatria 
als centres d’atenció primària de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-14704/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment del nombre de pediatres als centres on es derivi 
l’atenció especialitzada de pediatria a l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)
Tram. 314-14705/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment del nombre d’especialistes al CAP Just Oliveras i 
a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-14706/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organització de l’atenció sanitària als usuaris del nou CAP 
La Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14709/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del canvi del model d’atenció primària del CAP La 
Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14710/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions de l’atenció sanitària al CAP Gornal, de l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14711/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració del canvi del model d’atenció primària del CAP 
Gornal, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14718/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció sanitària als usuaris del CAP La Florida, de l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14719/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament a curt termini de l’atenció als usuaris del CAP La 
Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14720/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal afectat pels expedients de regulació d’ocupació 
presentats als centres sanitaris de la xarxa pública i privada
Tram. 314-14765/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’amortització de la plaça de metge de Paüls (Baix Ebre)
Tram. 314-14799/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis d’emergències mèdiques activats per via terrestre i 
per helicòpter del gener a l’octubre del 2010 i del 2011
Tram. 314-14823/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la repercussió de les baixes o les vacances no substituïdes 
entre el personal que duu a terme les proves sobre mostres 
de càncer a l’Hospital del Mar, de Barcelona
Tram. 314-14876/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció als usuaris que es presta al CAP Bòbila, d’Esplu-
gues de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14890/09
Resposta del Govern p. 48
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament de l’atenció als usuaris del CAP Bòbila, d’Esplu-
gues de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14891/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació de l’equipament del CAP Bòbila, d’Esplugues de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14892/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de desdoblament del CAP Bòbila, d’Esplugues de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14893/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
canvi del model de gestió del CAP Bòbila, d’Esplugues de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14894/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat del projecte de construcció de l’Hospital General de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) als terrenys de Can 
Rigal
Tram. 314-14895/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la població de referència i la freqüentació al Punt d’Atenció 
Continuada Mataró
Tram. 314-14896/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de recursos de Sanitat Respon i la potenciació 
del servei al Maresme
Tram. 314-14897/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
potenciació de l’atenció telefònica com a primer contacte 
dels usuaris de l’atenció continuada urgent amb relació a 
la reordenació de l’atenció continuada de l’Equip d’Atenció 
Primària Vilassar de Dalt - Cabrils
Tram. 314-14898/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les respostes donades amb relació a l’activitat assistencial 
domiciliària del Punt d’Atenció Continuada de Vilassar de 
Dalt - Cabrils
Tram. 314-14899/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions i els suggeriments d’usuaris dels serveis 
sanitaris que s’han rebut de gener a novembre del 2011 al 
Govern Territorial de Salut de l’Alt Urgell
Tram. 314-15128/09 a 314-15207/09
Resposta conjunta del Govern p. 51

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

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions previstes per al millorament del 
transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix 
Ebre
Tram. 311-01172/09
Retirada p. 51

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la participació en la decisió del Banc d’Espanya 
d’intervenir les accions de CatalunyaCaixa i Unnim
Tram. 311-00901/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la participació de CatalunyaCaixa i Unnim en els 
bancs creats per aquestes caixes d’estalvis
Tram. 311-00902/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les exigències de recapitalització imposades pel 
Banc d’Espanya a les entitats financeres
Tram. 311-00903/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’exclusió dels representants dels treballadors als 
consells d’administració dels bancs creats per Catalunya-
Caixa i Unnim
Tram. 311-00904/09
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les remuneracions dels directius dels bancs creats 
per CatalunyaCaixa i Unnim
Tram. 311-00905/09
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la continuïtat de l’obra social de CatalunyaCaixa i 
Unnim
Tram. 311-00906/09
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió del retorn a la societat dels beneficis 
dels nous bancs creats per CatalunyaCaixa i Unnim
Tram. 311-00907/09
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els mecanismes de supervisió i control dels coefi-
cients de capitalització i la situació financera de les seccions 
de crèdit
Tram. 311-01119/09
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la compatibilitat entre la vicepresidència del grup 
USP Hospitals i la pertinença al Consell d’Administració de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-01312/09
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la compatibilitat entre la vicepresidència d’un grup 
sanitari privat i la presidència del Consell d’Administració de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-01313/09
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els informes jurídics en què es basa el Depar-
tament de Salut per a sostenir la compatibilitat dels diversos 
càrrecs que ocupa Josep Prat i Domènech, president del 
Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-01314/09
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’elaboració dels informes jurídics en què es 
basa el Departament de Salut per a sostenir la compatibili-
tat dels diversos càrrecs que ocupa Josep Prat Domènech, 
president del Consell d’Administració de l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 311-01315/09
Anunci p. 56
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els informes jurídics relatius a la compatibilitat 
entre els càrrecs de Josep Prat Domènech en grups empre-
sarials i el càrrec de president del Consell d’Administració de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-01316/09
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les tasques de Josep Prat Domènech com a 
president del Consell d’Administració de l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 311-01317/09
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les decisions en què ha participat Josep Prat 
Domènech en el Departament de Salut
Tram. 311-01318/09
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els estudis, informes i projectes encarregats per 
Josep Prat Domènech com a president del Consell d’Admi-
nistració de l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-01319/09
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els tràmits administratius signats per Josep Prat 
Domènech com a president del Consell d’Administració de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-01320/09
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les reunions tingudes per Josep Prat Domènech a 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-01321/09
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les dietes que percep Josep Prat Domènech com 
a president del Consell d’Administració de l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 311-01322/09
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’amenaça de presentar un expedient de regulació 
d’ocupació al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 311-01324/09
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les negociacions entre el comitè d’empresa i 
la direcció de la Fundació Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), 
amb relació a la presentació d’un expedient de regulació 
d’ocupació
Tram. 311-01325/09
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els efectes de la presentació d’un expedient de 
regulació d’ocupació per part del Pius Hospital, de Valls (Alt 
Camp), en la qualitat del servei
Tram. 311-01326/09
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de prestació de serveis del Pius Hospi-
tal, de Valls (Alt Camp)
Tram. 311-01327/09
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el procediment administratiu seguit per a eliminar 
el servei d’autobús nocturn entre Barcelona, Sant Sadurní 
d’Anoia i Vilafranca del Penedès
Tram. 311-01328/09
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les disculpes del conseller de Territori i Sostenibi-
litat als usuaris de l’autobús nocturn entre Barcelona, Sant 

Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès per no haver-los 
informat de la supressió del servei la nit de Cap d’Any
Tram. 311-01329/09
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la manca d’informació als ajuntaments afectats de 
la supressió del servei d’autobús nocturn entre Barcelona, 
Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès
Tram. 311-01330/09
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la informació del web del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat i del 012 sobre la supressió del servei 
d’autobús nocturn entre Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i 
Vilafranca del Penedès
Tram. 311-01331/09
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’estudi d’alternatives a la supressió del servei 
d’autobús nocturn entre Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i 
Vilafranca del Penedès
Tram. 311-01332/09
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la construcció d’una planta de biomassa al Palau 
d’Anglesola (Pla d’Urgell)
Tram. 311-01333/09
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la distància entre el nucli urbà del Poal i la planta 
de biomassa projectada al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell)
Tram. 311-01334/09
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els contactes entre els departaments de Territori i 
Sostenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural i els ajuntaments afectats per la construcció 
d’una planta de biomassa al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell)
Tram. 311-01335/09
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els contactes mantinguts entre els departa-
ments de Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural i l’empresa que elabora el 
projecte de construcció d’una planta de biomassa al Palau 
d’Anglesola (Pla d’Urgell)
Tram. 311-01336/09
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els tràmits administratius relacionats amb el 
projecte de la planta de biomassa del Palau d’Anglesola (Pla 
d’Urgell)
Tram. 311-01337/09
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les tramitacions de la comissió d’urbanisme de 
Lleida amb relació al projecte de la planta de biomassa del 
Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell)
Tram. 311-01338/09
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els estudis de l’afectació a la salut pública i al medi 
ambient del projecte de la planta de biomassa del Palau 
d’Anglesola (Pla d’Urgell)
Tram. 311-01339/09
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’oposició de la població al projecte d’instal·lació 
d’una planta de biomassa al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell)
Tram. 311-01340/09
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat d’emplaçar la planta de biomassa del 
Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell) més lluny dels nuclis urbans
Tram. 311-01341/09
Anunci p. 65
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aplicació d’una moratòria en el desplegament de 
la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 311-01357/09
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el rebuig de la moratòria en el desplegament de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 311-01358/09
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a garantir el compliment del calen-
dari de desplegament de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa 
a la dependència
Tram. 311-01359/09
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió 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. 311-01360/09
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les causes de la disminució del nombre d’expedi-
ents resolts pel Departament de Benestar Social i Família 
el 2011
Tram. 311-01361/09
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les causes de la disminució en la concessió de 
prestacions d’ajut domiciliari i teleassistència
Tram. 311-01362/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió 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’Imserso i del Departament de Benestar Social 
i Família
Tram. 311-01363/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió 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. 311-01365/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la inclusió en els pressupostos de la Generalitat 
de l’obra de la plataforma per a autobús a la carretera C-245
Tram. 311-01366/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’inici de l’execució de les obres del projecte de la 
plataforma per a autobús a la carretera C-245 entre Castell-
defels i Cornellà de Llobregat
Tram. 311-01367/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el calendari de les obres del carril VAO a l’autopista 
C-58 entre Ripollet i Barcelona
Tram. 311-01368/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius del retard en l’acabament de les obres 
del carril VAO a l’autopista C-58 entre Ripollet i Barcelona
Tram. 311-01369/09
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures de finançament complementàries per 
a les obres del carril VAO a l’autopista C-58 entre Ripollet i 
Barcelona
Tram. 311-01370/09
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat que els vehicles amb baixa ocupa-
ció circulin pel carril VAO de l’autopista C-58 entre Ripollet 
i Barcelona
Tram. 311-01371/09
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el futur del Parc Natural de Collserola
Tram. 311-01372/09
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els conflictes d’interessos dels membres dels 
consells d’administració dels consorcis sanitaris
Tram. 311-01373/09
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió 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. 311-01374/09
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre un possible conflicte d’interessos d’un membre 
del Consell d’Administració del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya, SA
Tram. 311-01375/09
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la suspensió de l’esterilització femenina pel 
mètode Essure a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 
de Lleida (Segrià)
Tram. 311-01376/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de dones que han accedit a l’esterilit-
zació femenina pel mètode Essure des que únicament es fa 
per prescripció facultativa
Tram. 311-01377/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de dones que han accedit al mètode 
Essure d’esterilització femenina el 2011
Tram. 311-01378/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de dones que han accedit al mètode 
Essure d’esterilització femenina els darrers quatre anys
Tram. 311-01391/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de centres sanitaris públics o amb 
finançament públic que practiquen el mètode Essure d’este-
rilització femenina
Tram. 311-01392/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el criteri per a accedir al mètode Essure d’esterilit-
zació femenina
Tram. 311-01393/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en rè-
gim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb 
opció de compra a Barcelona
Tram. 311-01394/09
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció 
oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’Institut Català del Sòl a Barcelona
Tram. 311-01395/09
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen 
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un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Bar-
celona
Tram. 311-01396/09
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que han estat adjudicats a Barcelona el 2011
Tram. 311-01397/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de pisos de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que hi ha a Barcelona
Tram. 311-01398/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits 
administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ins-
titut Català del Sòl que hi ha a Barcelona
Tram. 311-01399/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en rè-
gim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb 
opció de compra a Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Tram. 311-01400/09
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció 
oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’Institut Català del Sòl a Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Tram. 311-01401/09
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen 
un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Sant 
Just Desvern (Baix Llobregat)
Tram. 311-01402/09
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que han estat adjudicats a Sant Just Desvern 
(Baix Llobregat) el 2011
Tram. 311-01403/09
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial 
buits administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Sant Just Desvern (Baix 
Llobregat)
Tram. 311-01404/09
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de pisos de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que hi ha a Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Tram. 311-01405/09
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en rè-
gim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb 
opció de compra a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 311-01406/09
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció 
oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’Institut Català del Sòl a Montcada i Reixac (Vallès Occi-
dental)
Tram. 311-01407/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen 
un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Montca-
da i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 311-01408/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que han estat adjudicats a Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental) el 2011
Tram. 311-01409/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits 
administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ins-
titut Català del Sòl que hi ha a Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental)
Tram. 311-01410/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de pisos de protecció oficial adminis-
trats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Ca-
talà del Sòl que hi ha a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 311-01411/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en rè-
gim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb 
opció de compra a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 311-01412/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció 
oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’Institut Català del Sòl a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 311-01413/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen 
un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Gavà 
(Baix Llobregat)
Tram. 311-01414/09
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que han estat adjudicats a Gavà (Baix Llobre-
gat) el 2011
Tram. 311-01415/09
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits 
administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ins-
titut Català del Sòl que hi ha a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 311-01416/09
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de pisos de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que hi ha a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 311-01417/09
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en rè-
gim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb 
opció de compra al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-01418/09
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció 
oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’Institut Català del Sòl al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-01419/09
Anunci p. 83
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen 
un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl al Prat de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-01420/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que han estat adjudicats al Prat de Llobregat 
(Baix Llobregat) el 2011
Tram. 311-01421/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial 
buits administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’Institut Català del Sòl que hi ha al Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 311-01422/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de pisos de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que hi ha al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-01423/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en rè-
gim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb 
opció de compra a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-01424/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció 
oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’Institut Català del Sòl a Cornellà de Llobregat (Baix Llo-
bregat)
Tram. 311-01425/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen 
un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Cornellà 
de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-01426/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que han estat adjudicats a Cornellà de Llobre-
gat (Baix Llobregat) el 2011
Tram. 311-01427/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits 
administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ins-
titut Català del Sòl que hi ha a Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 311-01428/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de pisos de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que hi ha a Cornellà de Llobregat (Baix Llo-
bregat)
Tram. 311-01429/09
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en rè-
gim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb 
opció de compra a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-01430/09
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció 

oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’Institut Català del Sòl a Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 311-01431/09
Anunci p. 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen 
un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-01432/09
Anunci p. 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que han estat adjudicats a Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental) el 2011
Tram. 311-01433/09
Anunci p. 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits 
administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ins-
titut Català del Sòl que hi ha a Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 311-01434/09
Anunci p. 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de pisos de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que hi ha a Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 311-01435/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en rè-
gim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb 
opció de compra a Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-01436/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció 
oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’Institut Català del Sòl a Barberà del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 311-01437/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen 
un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Barberà 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-01438/09
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que han estat adjudicats a Barberà del Vallès 
(Vallès Occidental) el 2011
Tram. 311-01439/09
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial 
buits administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Institut Català del Sòl que hi ha a Barberà del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 311-01440/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de pisos de protecció oficial adminis-
trats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Ca-
talà del Sòl que hi ha a Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-01441/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en rè-
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gim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb 
opció de compra a Badia del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-01442/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció 
oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’Institut Català del Sòl a Badia del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-01443/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen 
un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Badia 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-01444/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que han estat adjudicats a Badia del Vallès 
(Vallès Occidental) el 2011
Tram. 311-01445/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial 
buits administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Badia del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 311-01446/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de pisos de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que hi ha a Badia del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-01447/09
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en rè-
gim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb 
opció de compra a Badalona (Barcelonès)
Tram. 311-01448/09
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció 
oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’Institut Català del Sòl a Badalona (Barcelonès)
Tram. 311-01449/09
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen 
un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Badalo-
na (Barcelonès)
Tram. 311-01450/09
Anunci p. 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que han estat adjudicats a Badalona (Barce-
lonès) el 2011
Tram. 311-01451/09
Anunci p. 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits 
administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ins-
titut Català del Sòl que hi ha a Badalona (Barcelonès)
Tram. 311-01452/09
Anunci p. 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de pisos de protecció oficial admi-
nistrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl que hi ha a Badalona (Barcelonès)
Tram. 311-01453/09
Anunci p. 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius per a tancar el Programa d’ocupació 
autònoma
Tram. 311-01463/09
Anunci p. 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la continuació del suport a la creació d’ocupa-
ció d’au tònoms amb el tancament del Programa d’ocupació 
autònoma
Tram. 311-01464/09
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el perjudici a la creació d’ocupació amb el tanca-
ment del Programa d’ocupació autònoma
Tram. 311-01465/09
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les causes de la desaparició de més de sis mil 
treballadors autònoms el darrer trimestre del 2011
Tram. 311-01466/09
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’opinió dels representants del sector dels treba-
lladors autònoms sobre el tancament del Programa d’ocu-
pació autònoma
Tram. 311-01467/09
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reunió amb els representants del sector dels tre-
balladors autònoms per a consensuar la política de suport  
a la creació d’ocupació autònoma després del tancament 
del Programa d’ocupació autònoma
Tram. 311-01468/09
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’estat d’execució de la Llei 5/2004, de creació de 
llars d’infants de qualitat
Tram. 311-01469/09
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el model de finançament de les llars d’infants de 
titularitat pública
Tram. 311-01470/09
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el model de finançament del Departament d’Ense-
nyament per a l’educació dels nens de zero a tres anys
Tram. 311-01471/09
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el model organitzatiu i de personal de les llars 
d’infants de titularitat pública
Tram. 311-01472/09
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de creació de places de llars d’infants 
de titularitat pública per als propers tres anys
Tram. 311-01473/09
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de creació de places de llars d’infants 
de privades per als propers tres anys
Tram. 311-01474/09
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el model de finançament del Departament d’Ense-
nyament per a les escoles públiques de música i dansa
Tram. 311-01475/09
Anunci p. 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el model de finançament del Departament d’Ense-
nyament per a les escoles privades de música
Tram. 311-01476/09
Anunci p. 101
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el mapa de les escoles d’ensenyaments artístics 
del Departament d’Ensenyament
Tram. 311-01477/09
Anunci p. 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el garantiment dels requisits que s’exigeixen a  
les llars d’infants en compliment de la Llei 5/2004, de creació de 
llars d’infants de qualitat, amb relació als ajuts que reben de la  
Generalitat
Tram. 311-01478/09
Anunci p. 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les empreses amb què el Departament d’Interior 
ha mantingut algun contacte per a la possible renovació dels 
uniformes dels mossos d’esquadra
Tram. 311-01479/09
Anunci p. 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el cost dels treballs i dels contactes del Depar-
tament d’Interior per a la possible renovació dels uniformes 
dels mossos d’esquadra
Tram. 311-01480/09
Anunci p. 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la renovació dels uniformes dels mossos d’es-
quadra en un context de retallades pressupostàries en la 
seguretat pública
Tram. 311-01481/09
Anunci p. 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la percepció d’alguna disminució de les sancions 
de trànsit al gener del 2012 atribuïble a una possible acció 
de protesta dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01482/09
Anunci p. 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els controls de trànsit no programats al gener 
del 2012
Tram. 311-01483/09
Anunci p. 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la comunicació als mitjans de comunicació del fets 
ocorreguts en el control de trànsit del 16 de gener de 2012 
en què el conseller d’Interior va ésser aturat
Tram. 311-01489/09
Anunci p. 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la contribució de l’actitud del conseller d’Interior en 
un control de trànsit del 16 de gener de 2012 a la percepció 
de la necessitat d’aquest tipus de controls
Tram. 311-01490/09
Anunci p. 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els objectius de la proposta de reglament de 
funcionament i organització del Comitè d’Ètica Policial
Tram. 311-01491/09
Anunci p. 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el caràcter assessor a què resta reduït el Comitè 
d’Ètica Policial en el nou decret del Departament d’Interior
Tram. 311-01492/09
Anunci p. 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la pèrdua de competències del Comitè d’Ètica 
Policial en el nou decret del Departament d’Interior
Tram. 311-01493/09
Anunci p. 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la pèrdua de competències del Comitè d’Ètica 
Policial en matèria d’informació reservada i de trasllat al mi-
nisteri fiscal en el nou decret del Departament d’Interior
Tram. 311-01494/09
Anunci p. 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals el Comitè d’Ètica Policial dei-
xa d’elaborar l’informe públic anual del codi d’ètica policial 
en el nou decret del Departament d’Interior
Tram. 311-01495/09
Anunci p. 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals el Comitè d’Ètica Policial dei-
xa d’ésser el responsable de redactar el codi d’ètica policial 
en el nou decret del Departament d’Interior
Tram. 311-01496/09
Anunci p. 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els responsables de la redacció del nou codi 
d’ètica policial i els criteris per a seleccionar-los
Tram. 311-01497/09
Anunci p. 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la participació en la redacció del nou codi d’ètica 
policial dels experts que van participar en la del codi anterior
Tram. 311-01498/09
Anunci p. 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el tancament del Servei d’Informació i Orientació a 
les Víctimes del Terrorisme
Tram. 311-01499/09
Anunci p. 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’estalvi que suposa el tancament del Servei 
d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
Tram. 311-01500/09
Anunci p. 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la consideració de la situació política actual, 
especialment al País Basc, en el moment del tancament del 
Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
Tram. 311-01501/09
Anunci p. 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les alternatives d’atenció a les víctimes catalanes 
del terrorisme després del tancament del Servei d’Informa-
ció i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
Tram. 311-01502/09
Anunci p. 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals considera que les víctimes 
catalanes del terrorisme ja no necessiten una atenció espe-
cialitzada
Tram. 311-01503/09
Anunci p. 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la liquiditat de la tresoreria de la Generalitat en 
data del 20 de desembre de 2011
Tram. 311-01509/09
Anunci p. 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els ajuts públics atorgats a Spanair del 2009 ençà 
i la previsió per al 2012
Tram. 311-01510/09
Anunci p. 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió del Departament d’Interior de convocar 
places de bombers
Tram. 311-01511/09
Anunci p. 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les conseqüències en la prestació del servei de la 
decisió del Departament d’Interior de no convocar places 
de bombers
Tram. 311-01512/09
Anunci p. 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la coherència de la decisió del Departament 
d’Interior de no convocar places de bombers amb relació a 
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les conclusions de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 311-01513/09
Anunci p. 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les negociacions del Departament d’Interior amb 
els sindicats de bombers sobre la convocatòria de noves 
places
Tram. 311-01514/09
Anunci p. 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el futur del Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat
Tram. 311-01515/09
Anunci p. 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions previstes per a potenciar el Consor-
ci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Tram. 311-01516/09
Anunci p. 111

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el procediment administratiu seguit per a eliminar el servei 
d’autobús nocturn entre Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i 
Vilafranca del Penedès
Tram. 314-15906/09
Rectificació del text presentat p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica al Consorci d’Educació de Barcelona
Tram. 314-16126/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona en política d’educació el 2011
Tram. 314-16127/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica dels contractes programa del Minis-
teri d’Educació destinada a centres educatius de Barcelona 
el 2011
Tram. 314-16128/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’aules d’acollida i d’integradors socials als centres 
educatius de Barcelona els cursos 2010-2011 i 2011-2012
Tram. 314-16129/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes que s’han donat de baixa als centres 
educatius de Barcelona el curs 2011-2012
Tram. 314-16130/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de construcció de les escoles que funcionen en 
aules prefabricades a Barcelona per al curs 2012-2013
Tram. 314-16131/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies que no han pogut accedir a l’escola es-
collida per al primer curs d’educació secundària obligatòria 
a Barcelona el curs 2011-2012
Tram. 314-16132/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies que no van poder accedir a l’escola es-
collida per al primer curs d’educació secundària obligatòria 
el curs 2010-2011
Tram. 314-16133/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords o convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona 

per a fomentar la formació i l’ocupació dels joves el segon 
semestre del 2012
Tram. 314-16134/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat a les associacions de mares i pares per a 
activitats extraescolars per al centres educatius concertats 
de Barcelona els cursos del període 2007-2011 i la previsió 
per al curs 2011-2012
Tram. 314-16135/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat a les famílies per a activitats extraescolars 
de centres educatius públics i concertats de Barcelona els 
cursos del període 2007-2011 i la previsió per al curs 2011-
2012
Tram. 314-16136/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat per a la formació permanent del professorat 
no universitari de Barcelona els cursos del període 2007-
2011 i la previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16137/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat per a pràctiques d’alumnes en institucions i 
empreses de països estrangers per als instituts de Barcelo-
na els cursos del període 2007-2011 i la previsió per al curs 
2011-2012
Tram. 314-16138/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat en concepte d’ajuts per a activitats i funci-
onament de federacions i associacions de centres no uni-
versitaris de Barcelona els cursos del període 2007-2011 i la 
previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16139/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat a les associacions de mares i pares per a 
activitats d’alumnes i adults amb necessitats educatives es-
pecials dels centres educatius concertats de Barcelona els 
cursos del període 2007-2011 i la previsió per al curs 2011-
2012
Tram. 314-16140/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat en concepte d’ajuts per a l’aprenentatge ac-
tiu d’idiomes en els centres educatius de Barcelona els cur-
sos del període 2007-2011 i la previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16141/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat per a despeses d’acolliment i aprenentatge 
de la llengua catalana d’alumnes estrangers de nova incor-
poració a Barcelona els cursos del període 2007-2011 i la 
previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16142/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat per a projectes de biblioteca escolar dels 
centres educatius de Barcelona els cursos del període 2007-
2011 i la previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16143/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat per a despeses de monitors de menjador, 
esbarjo i transport dels centres educatius d’educació espe-
cial concertats de Barcelona els cursos del període 2007-
2011 i la previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16144/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat per al funcionament de les llars d’infants 
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de titularitat municipal de Barcelona el curs 2010-2011 i la 
previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16145/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat per al funcionament de les escoles de músi-
ca de titularitat municipal de Barcelona el curs 2010-2011 i la 
previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16146/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts destinats a l’escolarització en llars d’infants municipals 
de Barcelona
Tram. 314-16147/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts destinats a l’escolarització en llars d’infants privades 
de Barcelona
Tram. 314-16148/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores d’anglès als centres educatius de primària i 
secundària de Barcelona
Tram. 314-16149/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de les plantilles dels centres educatius de Barce-
lona el curs 2010-2011
Tram. 314-16150/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els imports destinats a obres de reforma i millorament dels 
centres educatius de Barcelona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16151/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de famílies que no han pogut accedir a l’escola 
escollida per al curs de P3 a Barcelona el curs 2010-2011
Tram. 314-16152/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de famílies que no han pogut accedir a l’escola 
escollida per al curs de P3 a Barcelona el curs 2011-2012
Tram. 314-16153/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica del Programa Educa3 destinada a 
centres educatius de Barcelona el 2011
Tram. 314-16154/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica del Programa integral d’aprenentatge 
de llengües estrangeres del Ministeri d’Educació destinada 
a centres educatius de Barcelona el 2011
Tram. 314-16155/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds per a estudiar formació professional 
presentades el curs 2011-2012 a Barcelona
Tram. 314-16156/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i joves amb necessitats educatives especi-
als que no van poder ésser escolaritzats a Barcelona el curs 
2010-2011
Tram. 314-16157/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que no van assolir la graduació a l’ense-
nyament secundari obligatori a Barcelona el curs 2010-2011 
i sobre la taxa d’èxit del quart curs
Tram. 314-16158/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de construcció de l’Escola Mediterrània de Bar-
celona
Tram. 314-16159/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de construcció de l’Escola Sant Martí de Bar-
celona
Tram. 314-16160/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres educatius de primària i secundària que 
es preveu començar a construir els pròxims tres anys
Tram. 314-16161/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat de l’exercici 2011 pel Programa de digitalit-
zació de les aules dels centres escolars de Barcelona
Tram. 314-16162/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat per al finançament de les escoles d’adults 
de Barcelona el curs 2010-2011 i la previsió per al curs 2011-
2012
Tram. 314-16163/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import destinat a finançar les escoles d’educació especial 
municipals, de la Generalitat i concertades de Barcelona el 
2011
Tram. 314-16164/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds de plaça a les escoles d’adults de 
Barcelona el curs 2011-2012
Tram. 314-16165/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat per a la construcció d’equipaments socials a 
Barcelona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16166/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona en política adreçada a les famílies el 2010 i el 2011
Tram. 314-16167/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
finques de propietat de l’Ajuntament de Barcelona cedides a 
la Generalitat el 2010 i el 2011
Tram. 314-16168/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
finques de propietat de la Generalitat cedides a l’Ajuntament 
de Barcelona el 2010 i el primer semestre del 2011
Tram. 314-16169/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de Bar-
celona en política adreçada a la gent gran el 2010 i el 2011
Tram. 314-16170/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona en política d’habitatge el 2010 i el 2011
Tram. 314-16171/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de Bar-
celona en política adreçada als estrangers el 2010 i el 2011
Tram. 314-16172/09
Formulació p. 126
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans establiments 
comercials a Barcelona del 2009al 2011
Tram. 314-16173/09
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona en política adreçada a la infància el 2010 i el 2011
Tram. 314-16174/09
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona en matèria d’infraestructures bàsiques i transport 
el 2010 i el 2011
Tram. 314-16175/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat del tram autonòmic de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques a Barcelona del 2004 
al 2011
Tram. 314-16176/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost que grava les activitats 
de joc, d’envit o d’atzar a Barcelona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16177/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de Bar-
celona en política adreçada a l’adolescència el 2011
Tram. 314-16178/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició de béns immobles, locals i solars el 2011
Tram. 314-16179/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre, l’import i el concepte dels ajuts atorgats als comer-
ciants el 2011
Tram. 314-16180/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona en política adreçada a les dones el 2010 i el 2011
Tram. 314-16181/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de Bar-
celona en política d’atenció social el 2010 i el 2011
Tram. 314-16182/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat a l’Ajuntament de Barcelona en la compra-
venda de béns immobles, locals i solars el 2010 i el 2011
Tram. 314-16183/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de construcció i posada en marxa de residències i 
centres de dia a Barcelona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16184/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona en política de promoció i difusió de la cultura el 
2010 i el 2011
Tram. 314-16185/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona en concepte de despeses de capitalitat, subsidia-
rietat i suplència el 2010 i el 2011
Tram. 314-16186/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament financer de l’Institut Català del Sòl i de l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya per la promoció i la cons-
trucció d’habitatges a Barcelona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16187/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona en política adreçada als discapacitats el 2010 i 
el 2011
Tram. 314-16188/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de Bar-
celona en política de foment dels drets civils el 2010 i el 2011
Tram. 314-16189/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona en política d’educació el 2010 i el 2011
Tram. 314-16190/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de Bar-
celona en política adreçada a persones en pobresa extrema 
el 2010 i el 2011
Tram. 314-16191/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat en data del 31 de desembre de 2011 a l’Ajun-
tament de Barcelona per subvencions finalistes en matèria 
d’atenció primària el 2011
Tram. 314-16192/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre successions i do-
nacions, a Barcelona, el 2010 i el 2011
Tram. 314-16193/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat de les transferències corrents i de capital 
atorgades a l’Ajuntament de Barcelona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16194/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat de les transferències que la Generalitat ha 
rebut del Govern de l’Estat per a projectes d’inversió a Bar-
celona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16195/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat de les transferències que la Generalitat ha 
rebut de la Unió Europea per a projectes d’inversió a Barce-
lona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16196/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre transmissions pa-
trimonials i actes jurídics documentats, a Barcelona, el 2010 
i el 2011
Tram. 314-16197/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de Bar-
celona en política de promoció del turisme el 2010 i el 2011
Tram. 314-16198/09
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de petites i mitjanes empreses i autònoms que 
s’han beneficiat de les línies financeres de l’Institut Català de 
Finances a Barcelona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16199/09
Formulació p. 133
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat dels projectes d’inversió per la Generalitat 
a Barcelona en aplicació de la Llei de barris el 2010 i el 2011
Tram. 314-16200/09
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona en política d’energia i qualitat ambiental el 2010 
i el 2011
Tram. 314-16201/09
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de Bar-
celona en política de promoció de l’ocupació i el creixement 
empresarial el 2010 i el 2011
Tram. 314-16202/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagar a l’Ajuntament de Barcelona en 
data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16203/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona en política de millorament del paisatge urbà, es-
pecialment per a la rehabilitació d’edificis, el 2010 i el 2011
Tram. 314-16204/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona per al manteniment de les rondes el 2010 i el 2011
Tram. 314-16205/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques liquidades a l’Ajuntament de 
Barcelona en política de sanitat el 2010 i el 2011
Tram. 314-16206/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions fetes el 2011 als consorcis i fundacions culturals 
de Barcelona i les previstes per al 2012
Tram. 314-16207/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds per a percebre el finançament de l’1% cultural 
presentades per l’Ajuntament de Barcelona el 2011
Tram. 314-16208/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats i els equipaments culturals de Barcelona finançats 
per la Generalitat el 2011 i els que finançarà el 2012
Tram. 314-16209/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat dels projectes de construcció de centres residencials 
d’acció educativa per a la infància a Barcelona
Tram. 314-16210/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat dels projectes de construcció de centres de dia i de 
residències per a la gent gran a Barcelona
Tram. 314-16211/09
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la prestació econòmica amb 
relació a l’aplicació de la Llei 39/2006, de dependència, en 
data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16212/09
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de discapacitats, menors de seixanta-cinc anys, 
que disposen de programa individual d’atenció i reben una 
prestació, a Barcelona, en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16213/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera entre la notificació de valoració i l’ela-
boració del programa individual d’atenció, a Barcelona, en 
data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16214/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera entre l’elaboració del programa indivi-
dual d’atenció i la recepció per part de l’usuari de la presta-
ció, a Barcelona, en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16215/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera entre la presentació d’una sol·licitud 
per a valorar la dependència i la recepció per part de l’usuari 
de la notificació d’aquesta valoració, a Barcelona, en data 
del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16216/09
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que han sol·licitat la valoració de la 
dependència i l’elaboració del programa individual de la de-
pendència, a Barcelona, en data del 31 de desembre de 
2011
Tram. 314-16217/09
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estacions de Ferrocarrils de la Generalitat accessibles i en 
obres a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16218/09
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els infants atesos als centres i equipaments d’atenció a la 
infància i l’adolescència de Barcelona en data del 31 de de-
sembre de 2011
Tram. 314-16219/09
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat dels treballs d’elaboració del nou codi d’accessibilitat 
en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16220/09
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció dels equipaments per a persones amb discapa-
citat inclosos en el conveni de col·laboració amb Ajuntament 
de Barcelona per al període 2005-2007
Tram. 314-16221/09
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de morts amb la valoració per la dependència feta i 
abans de rebre la prestació assignada a llur programa indivi-
dual d’atenció, a Barcelona i a Catalunya, en data del 31 de 
desembre de 2011
Tram. 314-16222/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de residència per a la gent gran a Barcelona
Tram. 314-16223/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de centre de dia per a la gent gran a Barcelona
Tram. 314-16224/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de prestació econòmica amb caràcter universal 
per infant a càrrec per a famílies amb fills menors de tres 
anys a Barcelona
Tram. 314-16225/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de prestació econòmica amb caràcter universal 
per infant a càrrec per a famílies nombroses i monoparentals 
amb fills menors de sis anys a Barcelona
Tram. 314-16226/09
Formulació p. 142
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’acolliment que hi ha a Barcelona en data del 31 de 
desembre de 2011
Tram. 314-16227/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres residencials d’acció educativa que hi ha en funcio-
nament a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16228/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import transferit a l’Ajuntament de Barcelona en concepte 
d’equips i centres d’atenció a la infància i l’adolescència
Tram. 314-16229/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pisos assistits per a joves extutelats que hi ha a Barcelona 
en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16230/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a persones amb discapacitat de titularitat pública a Barcelo-
na en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16231/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a gent gran de titularitat pública a Barcelona en data del 31 
de desembre de 2011
Tram. 314-16232/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
persones amb discapacitat de titularitat pública a Barcelona 
en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16233/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a una plaça de residència per a persones 
grans de titularitat pública a Barcelona en data del 31 de 
desembre de 2011
Tram. 314-16234/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds de la renda mínima d’inserció presentades a 
Barcelona el segon semestre del 2011
Tram. 314-16235/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estimació del dèficit de places residencials i de centre de 
dia públiques per a discapacitats, a Barcelona, en data del 
31 de desembre de 2011
Tram. 314-16236/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estimació del dèficit de places residencials i de centre de 
dia públiques per a gent gran, a Barcelona, en data del 31 de 
desembre de 2011
Tram. 314-16237/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places residencials per a discapacitats, de 
titularitat pública i concertades, que estan en construcció a 
Barcelona en data del 31 de desembre de 2011 i la previsió 
per al 2012
Tram. 314-16238/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de centre de dia per a discapacitats, de 
titularitat pública i concertades, que estan en construcció a 
Barcelona en data del 31 de desembre de 2011 i la previsió 
per al 2012
Tram. 314-16239/09
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places residencials per a discapacitats que hi ha 
a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16240/09
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places residencials per a discapacitats, de titu-
laritat pública i concertades, que s’han creat a Barcelona el 
segon semestre del 2011
Tram. 314-16241/09
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones en llista d’espera per a proves diag-
nòstiques monitoritzades a Barcelona en data del 31 de de-
sembre de 2011 i la mitjana de dies d’espera per a fer-se 
aquestes proves
Tram. 314-16242/09
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació i d’execució dels projectes relacionats 
amb la salut mental a Barcelona en data del 31 de desem-
bre de 2011 i el cost definitiu dels equipaments que ja estan 
acabats
Tram. 314-16243/09
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació i d’execució dels projectes relacionats 
amb els centres sociosanitaris a Barcelona en data del 31 de 
desembre de 2011 i el cost definitiu dels equipaments que ja 
estan acabats
Tram. 314-16244/09
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de la construcció dels centres d’atenció 
primària a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011 
i la previsió d’assignació de partida pressupostària el 2012
Tram. 314-16245/09
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació dels projectes relatius a la salut mental 
a Barcelona inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sa-
nitària 2008-2015 i les partides pressupostàries assignades 
el 2011 i el 2012
Tram. 314-16246/09
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació dels projectes relatius als centres soci-
osanitaris a Barcelona inclosos en el Conveni de millora de 
la xarxa sanitària 2008-2015 i les partides pressupostàries 
assignades el 2011 i el 2012
Tram. 314-16247/09
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i infermers de l’atenció primària que hi ha 
a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16248/09
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’atenció primària continuada i d’urgències d’aten-
ció primària que hi ha a Barcelona en data del 31 de desem-
bre de 2011
Tram. 314-16249/09
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’atenció primària que hi ha a Barcelona en data del 
31 de desembre de 2011
Tram. 314-16250/09
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de la construcció dels centres d’atenció 
primària a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011 i el 
cost definitiu dels equipaments que ja estan acabats
Tram. 314-16251/09
Formulació p. 151
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació dels projectes relatius als centres hospi-
talaris a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011 i el 
cost definitiu dels equipaments que ja estan acabats
Tram. 314-16252/09
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones en llista d’espera d’intervencions qui-
rúrgiques a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16253/09
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana de dies d’espera en les intervencions quirúrgiques 
garantides per decret, a Barcelona, en data del 31 de de-
sembre de 2011
Tram. 314-16254/09
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-16255/09
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament d’indemnitzacions i de partides extraordinàries 
per la paralització de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-16256/09
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit l’import 
pendent de pagament de les subvencions per al manteni-
ment de places de llars d’infants de titularitat municipal de 
l’àmbit del Consorci d’Educació de Barcelona
Tram. 314-16257/09
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la necessitat d’emplaçar un institut escola al barri de Gavà 
Mar, de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-16258/09
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi d’impacte acústic de la carretera C-31 al barri de 
Gavà Mar, de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-16259/09
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi de l’estat de les platges de Gavà i Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-16260/09
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació del projecte de construcció del gimnàs 
i la sala polivalent de la Secció d’Institut de Collbató (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-16261/09
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Barcelona
Tram. 314-16262/09
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que 
hi ha a Barcelona
Tram. 314-16263/09
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del 
Sòl que han estat adjudicats a Barcelona el 2011
Tram. 314-16264/09
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge 

de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Barcelona
Tram. 314-16265/09
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que 
administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Barcelona
Tram. 314-16266/09
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de com-
pravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de 
compra a Barcelona
Tram. 314-16267/09
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que 
hi ha a Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-16268/09
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-16269/09
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del 
Sòl que han estat adjudicats a Badalona (Barcelonès) el 2011
Tram. 314-16270/09
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge  
de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge de  
Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-16271/09
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que 
administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-16272/09
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de com-
pravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de 
compra a Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-16273/09
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que 
hi ha a Badia del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16274/09
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Badia del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16275/09
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del 
Sòl que han estat adjudicats a Badia del Vallès (Vallès Occi-
dental) el 2011
Tram. 314-16276/09
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge de  
protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge  
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de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Badia del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-16277/09
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que 
administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Badia del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16278/09
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de com-
pravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de 
compra a Badia del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16279/09
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que 
hi ha a Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16280/09
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16281/09
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del 
Sòl que han estat adjudicats a Barberà del Vallès (Vallès 
Occidental) el 2011
Tram. 314-16282/09
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge  
de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge de  
Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Barberà del Vallès (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-16283/09
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que 
administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16284/09
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de com-
pravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de 
compra a Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16285/09
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que 
hi ha a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16286/09
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16287/09
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del 
Sòl que han estat adjudicats a Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental) el 2011
Tram. 314-16288/09
Formulació p. 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge 

de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Cerdanyola del Va-
llès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16289/09
Formulació p. 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que 
administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16290/09
Formulació p. 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de com-
pravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de 
compra a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16291/09
Formulació p. 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que 
hi ha a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16292/09
Formulació p. 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16293/09
Formulació p. 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del 
Sòl que han estat adjudicats a Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat) el 2011
Tram. 314-16294/09
Formulació p. 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge  
de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge de  
Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-16295/09
Formulació p. 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que 
administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16296/09
Formulació p. 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de com-
pravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de 
compra a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16297/09
Formulació p. 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que 
hi ha al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16298/09
Formulació p. 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16299/09
Formulació p. 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del 
Sòl que han estat adjudicats al Prat de Llobregat (Baix Llo-
bregat) el 2011
Tram. 314-16300/09
Formulació p. 169
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge 
de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya o l’Institut Català del Sòl al Prat de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-16301/09
Formulació p. 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que 
administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16302/09
Formulació p. 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de com-
pravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de 
compra al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16303/09
Formulació p. 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que 
hi ha a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-16304/09
Formulació p. 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-16305/09
Formulació p. 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del 
Sòl que han estat adjudicats a Gavà (Baix Llobregat) el 2011
Tram. 314-16306/09
Formulació p. 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge  
de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge de  
Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-16307/09
Formulació p. 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que 
administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-16308/09
Formulació p. 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de com-
pravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de 
compra a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-16309/09
Formulació p. 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que 
hi ha a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-16310/09
Formulació p. 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-16311/09
Formulació p. 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del 
Sòl que han estat adjudicats a Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental) el 2011
Tram. 314-16312/09
Formulació p. 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge 
de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-16313/09
Formulació p. 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que 
administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-16314/09
Formulació p. 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de com-
pravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de 
compra a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-16315/09
Formulació p. 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que 
hi ha a Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Tram. 314-16316/09
Formulació p. 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Tram. 314-16317/09
Formulació p. 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del 
Sòl que han estat adjudicats a Sant Just Desvern (Baix Llo-
bregat) el 2011
Tram. 314-16318/09
Formulació p. 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge  
de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge de  
Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Sant Just Desvern 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-16319/09
Formulació p. 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que 
administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Tram. 314-16320/09
Formulació p. 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de com-
pravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de 
compra a Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Tram. 314-16321/09
Formulació p. 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de canvi d’uniforme dels agents dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-16322/09
Formulació p. 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del canvi d’uniforme dels agents dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-16323/09
Formulació p. 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el motiu pel qual es vol canviar l’uniforme dels agents dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16324/09
Formulació p. 177
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les consultes prèvies a la decisió de canviar l’uniforme dels 
agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16325/09
Formulació p. 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de dotar d’armilles antibala els agents dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-16326/09
Formulació p. 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de dotar de guants antitall i antipunxada els agents dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16327/09
Formulació p. 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de dotar els agents dels Mossos d’Esquadra d’unifor-
mes adequats al fred
Tram. 314-16328/09
Formulació p. 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
priorització de canviar l’uniforme dels agents dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-16329/09
Formulació p. 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de dotar d’uniformes adequats els agents dels Mos-
sos d’Esquadra destinats a regions fredes
Tram. 314-16330/09
Formulació p. 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nomenament de Josep Prat com a president de l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 314-16331/09
Formulació p. 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nomenament de Ramon Bagó com a membre del Consell 
d’Administració del Consorci de Salut i Social de Catalunya i 
sobre l’adjudicació de contractes al Grup Serhs
Tram. 314-16332/09
Formulació p. 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat de la seu del Departament de Benestar Social i Famí-
lia al passeig del Taulat
Tram. 314-16333/09
Formulació p. 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuació del suport a la creació d’ocupació d’autònoms 
amb el tancament del Programa d’ocupació autònoma
Tram. 314-16334/09
Formulació p. 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
perjudici a la creació d’ocupació amb el tancament del Pro-
grama d’ocupació autònoma
Tram. 314-16335/09
Formulació p. 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes de la desaparició de més de sis mil treballadors 
autònoms el darrer trimestre del 2011
Tram. 314-16336/09
Formulació p. 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opinió dels representants del sector dels treballadors au-
tònoms sobre el tancament del Programa d’ocupació au-
tònoma
Tram. 314-16337/09
Formulació p. 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reunió amb els representants del sector dels treballadors 
autònoms per a consensuar la política de suport a la creació 
d’ocupació autònoma després del tancament del Programa 
d’ocupació autònoma
Tram. 314-16338/09
Formulació p. 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a tancar el Programa d’ocupació autònoma
Tram. 314-16339/09
Formulació p. 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’un centre social d’orientació feixista a Barcelona
Tram. 314-16340/09
Formulació p. 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vinguda a Catalunya d’un líder del Blocco Studentesco per a 
inaugurar el centre social Militia
Tram. 314-16341/09
Formulació p. 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vinguda a Catalunya d’un fundador del grup italià Guàrdia 
d’Honor de Mussolini per a inaugurar el centre social Militia
Tram. 314-16342/09
Formulació p. 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les relacions de col·laboració entre grups feixistes italians i 
Plataforma per Catalunya
Tram. 314-16343/09
Formulació p. 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
legalitat de la creació del centre social Militia
Tram. 314-16344/09
Formulació p. 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per a vigilar la legalitat de la creació del 
centre social Militia
Tram. 314-16345/09
Formulació p. 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures previstes davant la possible vinguda a Catalu-
nya de dirigents de grups feixistes per a inaugurar el centre 
social Militia
Tram. 314-16346/09
Formulació p. 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anul·lació o l’ajornament de la inauguració del centre social 
Militia
Tram. 314-16347/09
Formulació p. 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament de l’Escola Can Periquet, de Palau-solità i Ple-
gamans (Vallès Occidental), de l’Escola Olga Xirinacs, de 
Tarragona, de l’Escola La Muñeira, de Badia del Vallès (Va-
llès Occidental), i de l’Escola d’Esparreguera II, sobre el res-
pecte del dret de les famílies a triar centre educatiu i sobre el 
manteniment de la qualitat educativa en aquests municipis
Tram. 314-16348/09
Formulació p. 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses amb què el Departament d’Interior ha mantingut 
algun contacte per a la possible renovació dels uniformes 
dels mossos d’esquadra
Tram. 314-16349/09
Formulació p. 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels treballs i dels contactes del Departament d’Interi-
or per a la possible renovació dels uniformes dels mossos 
d’esquadra
Tram. 314-16350/09
Formulació p. 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la renovació dels uniformes dels mossos d’esquadra en un 
context de retallades pressupostàries en la seguretat pú-
blica
Tram. 314-16351/09
Formulació p. 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció d’alguna disminució de les sancions de trànsit al 
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gener del 2012 atribuïble a una possible acció de protesta 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16352/09
Formulació p. 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
controls de trànsit no programats al gener del 2012
Tram. 314-16353/09
Formulació p. 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
controls de trànsit no programats com a acció de protesta 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16354/09
Formulació p. 187

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
notícia relativa a les explicacions que el conseller d’Interior 
va demanar a un mosso d’esquadra en un control de trànsit 
el 16 de gener de 2012
Tram. 314-16355/09
Formulació p. 187

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la notícia relativa a la demanda del conseller d’Interior a un 
mosso d’esquadra d’agilitar un control de trànsit el 16 de 
gener de 2012
Tram. 314-16356/09
Formulació p. 187

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
programació del control de trànsit del 16 de gener de 2012 
en què el conseller d’Interior va ésser aturat
Tram. 314-16357/09
Formulació p. 188

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació del conseller d’Interior quan va ésser aturat en un 
control de trànsit el 16 de gener de 2012
Tram. 314-16358/09
Formulació p. 188

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comunicació als mitjans de comunicació del fets ocorreguts 
en el control de trànsit del 16 de gener de 2012 en què el 
conseller d’Interior va ésser aturat
Tram. 314-16359/09
Formulació p. 188

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contribució de l’actitud del conseller d’Interior en un control 
de trànsit del 16 de gener de 2012 a la percepció de la ne-
cessitat d’aquest tipus de controls
Tram. 314-16360/09
Formulació p. 189

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els objectius de la proposta de reglament de funcionament i 
organització del Comitè d’Ètica Policial
Tram. 314-16361/09
Formulació p. 189

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
caràcter assessor a què resta reduït el Comitè d’Ètica Po-
licial en el nou decret del Departament d’Interior i sobre la 
pèrdua de competències d’aquest comitè
Tram. 314-16362/09
Formulació p. 189

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pèrdua de competències del Comitè d’Ètica Policial en ma-
tèria d’informació reservada i de trasllat al ministeri fiscal en 
el nou decret del Departament d’Interior
Tram. 314-16363/09
Formulació p. 190

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals el Comitè d’Ètica Policial deixa d’elaborar 
l’informe públic anual del codi d’ètica policial en el nou de-
cret del Departament d’Interior
Tram. 314-16364/09
Formulació p. 190

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals el Comitè d’Ètica Policial deixa d’ésser 

el responsable de redactar el codi d’ètica policial en el nou 
decret del Departament d’Interior
Tram. 314-16365/09
Formulació p. 190

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els responsables de la redacció del nou codi d’ètica policial 
i els criteris per a seleccionar-los i sobre la participació en la 
redacció del nou codi d’ètica policial dels experts que van 
participar en la del codi anterior
Tram. 314-16366/09
Formulació p. 191

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament del Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes 
del Terrorisme
Tram. 314-16367/09
Formulació p. 191

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi que suposa el tancament del Servei d’Informació i 
Orientació a les Víctimes del Terrorisme
Tram. 314-16368/09
Formulació p. 191

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració de la situació política actual, especialment al 
País Basc, en el moment del tancament del Servei d’Infor-
mació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
Tram. 314-16369/09
Formulació p. 192

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alternatives d’atenció a les víctimes catalanes del terrorisme 
després del tancament del Servei d’Informació i Orientació a 
les Víctimes del Terrorisme
Tram. 314-16370/09
Formulació p. 192

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals considera que les víctimes catalanes del 
terrorisme ja no necessiten una atenció especialitzada
Tram. 314-16371/09
Formulació p. 192

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís de posar en funcionament el perllongament de 
Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-16372/09
Formulació p. 192

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari d’execució de les obres de perllongament de 
Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-16373/09
Formulació p. 193

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió prevista per a les obres de perllongament de Ferro-
carrils de la Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-16374/09
Formulació p. 193

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inversió en les obres de perllongament de Ferrocarrils 
de la Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental)inclosa en la 
presentació inicial dels pressupostos de la Generalitat per 
al 2012
Tram. 314-16375/09
Formulació p. 193

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
retard o l’aturada de les obres de perllongament de Ferro-
carrils de la Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-16376/09
Formulació p. 194

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incidència del mètode alemany de pagament en les obres de 
perllongament de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-16377/09
Formulació p. 194

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control de l’Agència de Residus de Catalunya sobre l’aboca-
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ment de residus contaminants al dipòsit de runes de Callús 
(Bages)
Tram. 314-16378/09
Formulació p. 194

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
residus que s’aboquen al dipòsit de runa de Callús (Bages)
Tram. 314-16379/09
Formulació p. 195

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per l’Agència de Residus de Catalunya 
davant les possibles irregularitats en l’abocament de residus 
al dipòsit de runa de Callús (Bages)
Tram. 314-16380/09
Formulació p. 195

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles al Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16381/09
Formulació p. 195

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles, per tipus i especi-
alitat, al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16382/09
Formulació p. 195

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques al Pius 
Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16383/09
Formulació p. 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques amb 
ingrés al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16384/09
Formulació p. 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques ambu-
latòries al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16385/09
Formulació p. 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de consultes exter-
nes al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16386/09
Formulació p. 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de proves diagnòs-
tiques al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16387/09
Formulació p. 197

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ateses al Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16388/09
Formulació p. 197

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències amb ingrés ateses al Pius 
Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16389/09
Formulació p. 197

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ambulatòries ateses al 
Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16390/09
Formulació p. 197

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de professionals, per categories, al 
Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16391/09
Formulació p. 198

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la contractació del Servei Català de la Salut 
amb el Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16392/09
Formulació p. 198

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la facturació a tercers obligats al pagament al 
Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16393/09
Formulació p. 198

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels ingressos al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16394/09
Formulació p. 198

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’endeutament al Pius Hospital, de Valls (Alt 
Camp)
Tram. 314-16395/09
Formulació p. 199

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les inversions al Pius Hospital, de Valls (Alt 
Camp)
Tram. 314-16396/09
Formulació p. 199

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les amortitzacions en el període 2004-2011 del 
Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16397/09
Formulació p. 199

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització en el període 2004-
2011 del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16398/09
Formulació p. 199

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de consultes externes del Pius Hospi-
tal, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16399/09
Formulació p. 200

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de complexitat del Pius Hospital, 
de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16400/09
Formulació p. 200

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de productivitat del Pius Hospital, 
de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16401/09
Formulació p. 200

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16402/09
Formulació p. 200

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del nivell d’activitat assistencial al Pius Hospi-
tal, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16403/09
Formulació p. 201

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de productivitat de l’Hospital Ver-
ge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16404/09
Formulació p. 201

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la continuïtat del Pius Hospital, de Valls, com a hospital de 
referència de l’Alt Camp i la Conca de Barberà
Tram. 314-16405/09
Formulació p. 201

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits de malalts aguts necessari perquè el Pius 
Hospital, de Valls (Alt Camp), sigui viable i sostenible
Tram. 314-16406/09
Formulació p. 201

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les despeses anuals del Pius Hospital, de Valls 
(Alt Camp)
Tram. 314-16407/09
Formulació p. 202
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels resultats comptables del Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16408/09
Formulació p. 202

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització, per especialitats, del 
Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16409/09
Formulació p. 202

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’estades hospitalàries al Pius Hospi-
tal, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16410/09
Formulació p. 202

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles a l’Hospital Verge 
de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16411/09
Formulació p. 203

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles, per tipus i espe-
cialitat, a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16412/09
Formulació p. 203

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16413/09
Formulació p. 203

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques amb 
ingrés a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16414/09
Formulació p. 203

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques ambu-
latòries a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16415/09
Formulació p. 204

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de consultes ex-
ternes a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16416/09
Formulació p. 204

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de proves diagnòs-
tiques a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16417/09
Formulació p. 204

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ateses a l’Hospital Verge 
de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16418/09
Formulació p. 204

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències amb ingrés ateses a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16419/09
Formulació p. 205

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ambulatòries ateses a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16420/09
Formulació p. 205

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la contractació del Servei Català de la Salut 
amb l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16421/09
Formulació p. 205

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la facturació a tercers obligats al pagament a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16422/09
Formulació p. 205

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les despeses anuals a l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16423/09
Formulació p. 206

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels ingressos a l’Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16424/09
Formulació p. 206

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels resultats comptables a l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16425/09
Formulació p. 206

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’endeutament a l’Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16426/09
Formulació p. 206

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les inversions de l’Hospital Verge de la Cinta, 
de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16427/09
Formulació p. 207

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les amortitzacions de l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16428/09
Formulació p. 207

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització a l’Hospital Verge de 
la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16429/09
Formulació p. 207

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització, per especialitats, a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16430/09
Formulació p. 207

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de consultes externes a l’Hospital Ver-
ge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16431/09
Formulació p. 208

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les estades hospitalàries a l’Hospital Verge de 
la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16432/09
Formulació p. 208

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de complexitat de l’Hospital Verge 
de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16433/09
Formulació p. 208

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la productivitat a l’Hospital Verge de la Cinta, 
de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16434/09
Formulació p. 208

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de l’Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16435/09
Formulació p. 209

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del nivell d’activitat assistencial de l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16436/09
Formulació p. 209

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment de les especialitats mèdiques de l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16437/09
Formulació p. 209
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa, com a 
centre hospitalari de referència a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-16438/09
Formulació p. 209

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits de malalts aguts necessari perquè l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), sigui viable i sos-
tenible
Tram. 314-16439/09
Formulació p. 210

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de professionals, per categories, a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16440/09
Formulació p. 210

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles a l’Hospital Comar-
cal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16441/09
Formulació p. 210

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles, per tipus i especi-
alitat, a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16442/09
Formulació p. 210

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16443/09
Formulació p. 211

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques amb 
ingrés a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16444/09
Formulació p. 211

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques ambu-
latòries a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16445/09
Formulació p. 211

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de consultes ex-
ternes a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16446/09
Formulació p. 211

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de proves diagnòs-
tiques a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16447/09
Formulació p. 212

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ateses a l’Hospital Co-
marcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16448/09
Formulació p. 212

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències amb ingrés ateses a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16449/09
Formulació p. 212

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ambulatòries ateses a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16450/09
Formulació p. 212

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la contractació del Servei Català de la Salut 
amb l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16451/09
Formulació p. 213

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la facturació a tercers obligats al pagament a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16452/09
Formulació p. 213

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les despeses anuals a l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16453/09
Formulació p. 213

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels ingressos a l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16454/09
Formulació p. 213

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels resultats comptables a l’Hospital Comarcal 
de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16455/09
Formulació p. 214

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’endeutament a l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16456/09
Formulació p. 214

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les inversions a l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16457/09
Formulació p. 214

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les amortitzacions en el període 2004-2011 de 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16458/09
Formulació p. 214

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització de l’Hospital Comar-
cal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16459/09
Formulació p. 215

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització, per especialitats, de 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16460/09
Formulació p. 215

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de consultes externes de l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16461/09
Formulació p. 215

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’estades hospitalàries a l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16462/09
Formulació p. 215

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de complexitat de l’Hospital Co-
marcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16463/09
Formulació p. 216

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de productivitat de l’Hospital Co-
marcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16464/09
Formulació p. 216

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16465/09
Formulació p. 216

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment del nivell d’activitat assistencial a l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16466/09
Formulació p. 216
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera 
d’Ebre) com a hospital de referència de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-16467/09
Formulació p. 217

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits de malalts aguts necessari perquè l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) sigui viable i sos-
tenible
Tram. 314-16468/09
Formulació p. 217

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de professionals, per categories, a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16469/09
Formulació p. 217

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes del xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les 
estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 
de gener de 2012
Tram. 314-16470/09
Formulació p. 217

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps que es va trigar a evacuar les persones dels trens 
accidentats en el xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les 
estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 
de gener de 2012
Tram. 314-16471/09
Formulació p. 218

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació donada als passatgers dels trens accidentats en 
el xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les estacions del 
Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 
2012
Tram. 314-16472/09
Formulació p. 218

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com es va assabentar del xoc d’un tren de rodalia i 
un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, 
de Barcelona, el 19 de gener de 2012
Tram. 314-16473/09
Formulació p. 218

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions fetes quan es va assabentar del xoc d’un tren de 
rodalia i un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de 
Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
Tram. 314-16474/09
Formulació p. 219

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
demanda de responsabilitats pel xoc d’un tren de rodalia i 
un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, 
de Barcelona, el 19 de gener de 2012
Tram. 314-16475/09
Formulació p. 219

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris afectats pel xoc d’un tren de rodalia i un 
Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de 
Barcelona, el 19 de gener de 2012
Tram. 314-16476/09
Formulació p. 219

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei alternatiu de transport establert després del xoc d’un 
tren de rodalia i un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i 
Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
Tram. 314-16477/09
Formulació p. 220

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el reforç de la informació als usuaris de les línies afectades 
després del xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les es-
tacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 
de gener de 2012
Tram. 314-16478/09
Formulació p. 220

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol que segueixen Renfe i Adif en un accident com el 

del 19 de gener de 2012 entre les estacions del Clot-Aragó i 
Arc de Triomf, de Barcelona
Tram. 314-16479/09
Formulació p. 220

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’informació als usuaris que segueixen Renfe i Adif 
en un accident com el del 19 de gener de 2012 entre les es-
tacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona
Tram. 314-16480/09
Formulació p. 221

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol que segueix per a informar els usuaris en un acci-
dent com el del 19 de gener de 2012 entre les estacions del 
Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona
Tram. 314-16481/09
Formulació p. 221

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
responsable del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la gestió del servei ferroviari que va explicar l’accident del 19 
de gener de 2012 entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de 
Triomf, de Barcelona
Tram. 314-16482/09
Formulació p. 221

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva responsabilitat davant els ciutadans per accidents com 
el xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les estacions del 
Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, del 19 de gener 
de 2012
Tram. 314-16483/09
Formulació p. 222

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a resoldre la situació produïda pel xoc d’un 
tren de rodalia i un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i 
Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
Tram. 314-16484/09
Formulació p. 222

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions perquè no es torni a repetir un accident de tren  
de les característiques del que es va produir el 19 de gener de  
2012 entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de  
Barcelona
Tram. 314-16485/09
Formulació p. 222

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre la retransmissió de la cavalcada de reis del 
2012
Tram. 312-00048/09
Anunci p. 223

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre els instruments i les garanties de la Corporació 
per a defensar els seus professionals en cas de denúncies i 
contenciosos
Tram. 312-00049/09
Anunci p. 223

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el tancament econòmic provisional correspo-
nent a l’exercici 2011
Tram. 312-00050/09
Anunci p. 223

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre les perspectives de contractació de publicitat 
per al 2012, concretament mitjançant Internet
Tram. 312-00051/09
Anunci p. 224

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
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missió sobre la situació dels drets d’emissió del futbol de la 
Lliga i de la Lliga de Campions a Televisió de Catalunya
Tram. 312-00052/09
Anunci p. 224

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre les repercussions de les retallades pressupos-
tàries en els pressupostos de la Corporació
Tram. 312-00053/09
Anunci p. 224

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre les conseqüències que l’aprovació del projecte 
de llei òmnibus de l’audiovisual pot tenir sobre el pluralisme i 
la funció de servei públic de la Corporació
Tram. 312-00054/09
Anunci p. 224

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el resultat final del tancament pressupostari del 
2011 de la Corporació
Tram. 312-00055/09
Anunci p. 225

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre la situació del procés de fusió de les empreses 
AMD i Interactiva de la Corporació
Tram. 312-00056/09
Anunci p. 225

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el resultat final dels ingressos per publicitat 
del 2011
Tram. 312-00057/09
Anunci p. 225

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre l’evolució de les audiències de les emissores 
de Catalunya Ràdio
Tram. 312-00058/09
Anunci p. 226

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en 
comissió sobre el resultat econòmic de les empreses de la 
Corporació després del tancament de l’exercici correspo-
nent al 2011
Tram. 313-00007/09
Anunci p. 226

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució de les audiències dels canals de 
Televisió de Catalunya el 2011
Tram. 313-00008/09
Anunci p. 226

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el resultat de la participació i la 
recaptació de La Marató del 2011
Tram. 322-00029/09
Anunci p. 226

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la incidència de la crisi sobre 
la Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics 
amb relació a la publicitat i la compra de drets de productes 
audiovisuals
Tram. 322-00030/09
Anunci p. 227

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’emissió del documental Mo-
narquia o república
Tram. 322-00031/09
Anunci p. 227

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre les conseqüències 
del requeriment notarial que Josep Antoni Duran i Lleida ha 
enviat al director del programa Àgora
Tram. 323-00029/09
Anunci p. 227

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre la sèrie Skins
Tram. 323-00030/09
Anunci p. 228

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre el reportatge Fora de 
joc emès pel canal Esport 3 el 29 de desembre de 2011
Tram. 323-00031/09
Anunci p. 228

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya 
a respondre oralment en comissió sobre el posicionament 
dels canals Super3 i 3XL amb relació a l’oferta d’altres ca-
nals públics i privats del sector infantil i juvenil
Tram. 323-00032/09
Anunci p. 228

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya 
a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de les 
audiències
Tram. 323-00033/09
Anunci p. 229

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre els criteris informa-
tius de l’accident del creuer Costa Concordia
Tram. 323-00034/09
Anunci p. 229

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre l’emissió del discurs 
institucional de cap d’any del president de la Generalitat per 
una televisió privada
Tram. 323-00035/09
Anunci p. 229
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell
Tram. 314-11291/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de l’Alta Ribagorça
Tram. 314-11292/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de l’Alt Camp
Tram. 314-11293/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà
Tram. 314-11294/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de l’Anoia
Tram. 314-11295/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Bages
Tram. 314-11296/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Baix Camp
Tram. 314-11297/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Baix Ebre
Tram. 314-11298/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Baix Empordà
Tram. 314-11299/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat
Tram. 314-11300/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Baix Penedès
Tram. 314-11301/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Barcelonès
Tram. 314-11302/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Berguedà
Tram. 314-11303/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de la Cerdanya
Tram. 314-11304/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà
Tram. 314-11305/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Garraf
Tram. 314-11306/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de les Garrigues
Tram. 314-11307/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de la Garrotxa
Tram. 314-11308/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.



31 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 237

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Gironès
Tram. 314-11309/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Maresme
Tram. 314-11310/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Montsià
Tram. 314-11311/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de la Noguera
Tram. 314-11312/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal d’Osona
Tram. 314-11313/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà
Tram. 314-11314/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà
Tram. 314-11315/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany
Tram. 314-11316/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell
Tram. 314-11317/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Priorat
Tram. 314-11318/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre
Tram. 314-11319/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Ripollès
Tram. 314-11320/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de la Segarra
Tram. 314-11321/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Segrià
Tram. 314-11322/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de la Selva
Tram. 314-11323/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Solsonès
Tram. 314-11324/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Tarragonès
Tram. 314-11325/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de la Terra Alta
Tram. 314-11326/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal de l’Urgell
Tram. 314-11327/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
General d’Aran
Tram. 314-11328/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental
Tram. 314-11329/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent de liquidació de la 
Generalitat i els ens, les empreses i els or-
ganismes que en depenen amb el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental
Tram. 314-11330/09

Resposta del Govern
Reg. 37858 i 41161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09350/09 que va ésser 
publicada en el BOPC 215, del 28 de desembre de 2011.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats adjudicatàries de les sub-
vencions del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya per a la realització d’accions de for-
mació en àrees professionals prioritàries el 
2011
Tram. 314-12593/09

Resposta del Govern
Reg. 41135 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12593/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les entitats adjudicatàries de les subvencions del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a la realització d’accions de 
formació en àrees professionals prioritàries el 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado, Montserrat Cap-
devila Tatché

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, s’adjunta en annex, llistat 
d’entitats beneficiaries de la convocatòria de subvencions 
per a la realització d’accions de formació d’oferta mitjan-
çant plans formatius en àrees professionals prioritàries, 
per al 2011.

Barcelona, 12 de gener de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els cursos adjudicats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a la realització 
d’accions de formació en àrees professio-
nals prioritàries el 2011
Tram. 314-12594/09

Resposta del Govern
Reg. 41136 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12594/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els cursos adjudicats pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
per a la realització d’accions de formació en àrees pro-
fessionals prioritàries el 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado, Montserrat Cap-
devila Tatché

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, s’adjunta en annex, llistat 
d’entitats beneficiaries de la convocatòria de subvencions 
per a la realització d’accions de formació d’oferta mitjan-
çant plans formatius en àrees professionals prioritàries, 
per al 2011, desglossat pel nombre i tipus d’accions adju-
dicats a cada entitat.

Barcelona, 12 de gener de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els imports de les subvencions del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per a la 
realització d’accions de formació en àrees 
professionals prioritàries el 2011
Tram. 314-12595/09

Resposta del Govern
Reg. 41137 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12595/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els imports de les subvencions del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a la realització d’accions de formació en 
àrees professionals prioritàries el 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado, Montserrat Cap-
devila Tatché

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, s’adjunta en annex, llistat 
d’entitats beneficiaries de la convocatòria de subvencions 
per a la realització d’accions de formació d’oferta mitjan-
çant plans formatius en àrees professionals prioritàries, 
per al 2011, desglossat pel nombre d’accions, places i im-
port atorgat a cada entitat.

Barcelona, 12 de gener de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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 creació de la plaça de responsable 
de continguts digitals al Departament de la 
Presidència
Tram. 314-14358/09

Resposta del Govern
Reg. 40992 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14358/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de la plaça de responsable de continguts digitals 
al Departament de la Presidència

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María de Llanos de Luna Tobarra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb Número de Tramitació: 314-14358/09, amb 
la informació facilitada per la Direcció General de Co-
municació del Departament de la Presidència.

Barcelona, 17 de gener de 2012

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

Annex

Resposta a la pregunta parlamentària 314-14358/09 so-
bre el Responsable de continguts digitals del Govern

Al responsable de Continguts Digitals del departament 
de la Presidència li són atribuïdes les funcions que re-
sulten de la Resolució PRE/2419/2011, de 14 d’octubre.

La creació del lloc de treball respon a la voluntat de fer 
avançar la institució cap als paràmetres de les organitza-
cions del segle xxi, que ha de permetre més eficiència en 
la comunicació de la Generalitat amb els ciutadans i, al 
mateix temps, racionalitzar l’ús de llicències, aplicaci-
ons i servidors que s’utilitzen.
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Els objectius esmentats s’incardinen perfectament en 
la política d’austeritat del Govern de la Generalitat de 
Catalunya. En aquest sentit, cal recordar que l’Acord de 
Govern de 18 de gener de 2011 va significar la reducció 
del personal eventual gairebé un 40% fixant en 130 el 
nombre màxim de llocs de treball de personal eventual, 
enfront dels 218 previstos pel Govern anterior.

Jordi Cuminal i Roquet
Director general de comunicació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius de Protecció Ci-
vil de la Generalitat
Tram. 314-14359/09

Resposta del Govern
Reg. 40989 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14359/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius de Protecció Civil de la Generalitat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joaquim Llena i Cortina

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-14359/09, 314-14360/09 i 314-
14361/09.

D’acord amb les dades que consten a la relació de llocs 
de Treball del Departament d’Interior, el nombre total 
de llocs de treball adscrits a la Direcció General de Pro-
tecció Civil (DGPC) és de 132, dels quals 104 són dotats 
pressupostàriament i ocupats, 5 són dotats pressupostà-
riament i vacants i 23 no disposen de dotació pressupos-
tària.

A banda dels efectius adscrits als serveis centrals de la 
DGPC, la distribució territorial és la següent:

– Alt Pirineu i Aran: 1

– Barcelona: 5

– Catalunya Central: 2

– Girona: 2

– Lleida: 2

– Tarragona: 19

– Terres de l’Ebre: 1

Per altra banda, la DGPC compta amb 4 efectius menys 
en relació al nombre total d’efectius adscrits a aquesta 
unitat directiva a data de desembre de 2010.

Barcelona, 18 de gener de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distribució dels efectius de Protec-
ció Civil de la Generalitat en el territori
Tram. 314-14360/09

Resposta del Govern
Reg. 40989 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14359/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la diferència del nombre d’efectius 
de Protecció Civil de la Generalitat entre el 
2010 i el 2011
Tram. 314-14361/09

Resposta del Govern
Reg. 40989 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14359/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús d’elements identificadors d’orga-
nitzacions polítiques democràtiques en els 
entrenaments de la Brigada Mòbil dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 314-14371/09

Resposta del Govern
Reg. 40990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14371/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús d’elements identificadors d’organitzacions polítiques 
democràtiques en els entrenaments de la Brigada Mòbil 
dels Mossos d’Esquadra

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March, Pere Aragonès i 
Garcia

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-14371/09, 314-14372/09, 314-
14373/09, 314-14374/09, 314-14375/09, 314-14376/09, 
314-14377/09 i 314-14378/09.

Les organitzacions i associacions que es manifesten en 
la via pública utilitzen ordinàriament materials o ele-
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ments que identifiquen tant el seu origen o identitat com 
els lemes o reivindicacions que expressen en el marc de 
l’exercici del seu dret legítim d’expressió i manifestació 
pública de les seves idees. Aquests elements o materials, 
en ocasions, són abandonats a la via pública. La Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME), en oca-
sions, ha recollit aquest material i, per criteris de dimen-
sions, l’ha utilitzat en les pràctiques que es realitzen en 
els cursos d’ordre públic.

D’aquests fets, el conseller d’Interior no en tenia conei-
xement fins que es va publicitar en diferents canals de 
televisió les imatges de la PG-ME realitzant entrena-
ments d’ordre públic amb material de propaganda d’una 
organització política juvenil. Tan bon punt se’n va tenir 
coneixement es va fer retirar i destruir tots els símbols 
que remetessin a qualsevol organització, així com l’eli-
minació de la pràctica de recollir i utilitzar el material de 
propaganda abandonat a la via pública per les mateixes 
organitzacions.

A més, el director general de la Policia va posar-se en 
contacte amb l’organització política juvenil i amb el 
propi partit polític per tal de disculpar-se, donar les ex-
plicacions oportunes sobre els fets i informar sobre les 
mesures acordades per a la destrucció d’aquest tipus de 
material, sigui quina sigui la seva procedència.

No es considera que la difusió d’aquests fets estengui cap 
presumpció de culpabilitat d’aquesta organització, ni de 
cap altra, i es lamenta l’afectació que s’hagi produït a la 
imatge d’aquesta organització.

Actualment, ja no es disposa de cap tipus de material 
que es pugui identificar amb organitzacions polítiques 
democràtiques i pacífiques o d’altres, atès que s’ha pro-
cedit a la seva destrucció.

Finalment, cal remarcar que la PG-ME és una policia 
democràtica i, com a tal, la utilització d’elements iden-
tificadors en les simulacions d’entrenament i llur difusió 
en els mitjans de comunicació no influeix en els valors 
democràtics que defineixen i presideixen el conjunt d’ac-
cions i funcions de la PG-ME.

Barcelona, 18 de gener de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals s’utilitzen ele-
ments identificadors d’organitzacions políti-
ques democràtiques en els entrenaments de 
la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14372/09

Resposta del Govern
Reg. 40990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14371/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com s’obtenen els ele-
ments identificadors d’organitzacions políti-
ques democràtiques en els entrenaments de 
la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14373/09

Resposta del Govern
Reg. 40990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14371/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el material identificador d’organitzaci-
ons polítiques democràtiques que té el Cos 
dels Mossos d’Esquadra per als entrena-
ments de la Brigada Mòbil
Tram. 314-14374/09

Resposta del Govern
Reg. 40990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14371/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mala imatge de les Joventuts d’Es-
querra Republicana de Catalunya deguda a 
l’ús de material de propaganda d’aquesta 
organització en els entrenaments de la Bri-
gada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14375/09

Resposta del Govern
Reg. 40990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14371/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la idoneïtat de l’ús d’identificadors 
d’organitzacions polítiques democràtiques 
en els entrenaments de la Brigada Mòbil 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14376/09

Resposta del Govern
Reg. 40990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14371/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mala imatge dels militants de les 
Joventuts d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya deguda a la difusió als mitjans de co-
municació de l’ús d’elements identificadors 
d’aquesta organització en els entrenaments 
de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14377/09

Resposta del Govern
Reg. 40990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14371/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mala imatge corporativa de la po-
licia deguda a la difusió als mitjans de co-
municació de l’ús d’elements identificadors 
de les Joventuts d’Esquerra Republicana de 
Catalunya en els entrenaments de la Briga-
da Mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14378/09

Resposta del Govern
Reg. 40990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14371/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de l’avaria a la línia 2 del 
servei de rodalia de Renfe del 6 de novem-
bre de 2011
Tram. 314-14515/09

Resposta del Govern
Reg. 41138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14515/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes de l’avaria a la línia 2 del servei de rodalia de 
Renfe del 6 de novembre de 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-14515/09, 
314-14516/09, 314-14517/09, 314-14518/09, 314-14519/09, 
314-14520/09, 314-14521/09, 314-14522/09, 314-
14523/09, 314-14524/09, 314-14525/09, 314-14526/09, 
314-14527/09, 314-14528/09 i 314-14529/09, amb les se-
güents consideracions:

La causa de l’avaria del passat 6 de novembre a la línia 
2 del servei de Rodalia de Renfe va ser una fuita d’aire 
a la mànega de la canonada de frenada automàtica de 
l’enganxall del cotxe motor de la UT 451.003.

Van resultar afectats 10.939 usuaris del servei de Roda-
lia i 2.950 viatgers dels serveis regionals.

L’evacuació dels viatgers va començar 62 minuts després 
de la detenció del tren, i es va completar en 33 minuts. 
El tren estava en una zona de vies fora de l’estació di 
amb tràfic ferroviari intens. L’evacuació era una opció 
menys recomanable que reparar l’avaria in situ, si això 
era factible. En un primer moment el personal d’assistèn-
cia en via de l’operador va intentar reparar l’avaria, fins 
el moment que els viatgers van començar a desblocar les 
portes i es va interrompre la reparació i es va activar el 
protocol d’evacuació en col·laboració amb Mossos d’Es-
quadra.

Els protocols d’actuació en casos d’emergència de Renfe 
estableixen les actuacions a seguir per a cada categoria 
professional (personal de conducció, de bord dels trens 
i d’estacions) en una sèrie de situacions classificades. 
En virtut d’aquests protocols, el cap de tren/maquinis-
ta comunica tota la informació disponible al Centre de 
Comandament d’Adif i únicament pot prendre la decisió 
d’evacuar un tren quan no pugui contactar amb el Cen-
tre de Comandament o la permanència al tren representi 
una amenaça per a la salut o la vida dels viatgers.

Des del Centre de Gestió de Rodalies del Clot es van en-
viar missatges de megafonia al tren a les 18: 30 i a les 18: 
40 per informar de la incidència. Al CGR es van detectar 
problemes en la recepció dels missatges a bord i es va 
reiterar la tramesa. També es va informar la plataforma 
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telefònica d’atenció als usuaris de Rodalies i es van di-
fondre missatges a través del servei web, Twitter i SMS.

Atesa la durada limitada de l’incident no es va habilitar 
cap servei alternatiu de transport.

De l’anàlisi de l’informe tramès per Renfe Operadora es 
conclou que l’avaria va tenir un caràcter fortuït i que tant 
Renfe con Adif van actuar correctament per gestionar la 
incidència. No s’escau, doncs, una sol·licitud de depura-
ció de responsabilitats.

Pel que fa als diferents protocols seguits durant aques-
ta avaria, remetem al diputat a d’altres respostes parla-
mentàries donades referents a incidències ocorregudes al 
Servei de Rodalia.

Barcelona, 19 de gener de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el retard en l’evacuació dels usuaris 
afectats per l’avaria a la línia 2 del servei de 
rodalia de Renfe del 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14516/09

Resposta del Govern
Reg. 41138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14515/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació als passatgers del tren 
durant l’avaria a la línia 2 del servei de roda-
lia de Renfe del 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14517/09

Resposta del Govern
Reg. 41138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14515/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com es va assabentar de 
l’avaria a la línia 2 del servei de rodalia de 
Renfe del 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14518/09

Resposta del Govern
Reg. 41138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14515/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme i la per-
sona responsable durant l’avaria a la línia 2 
del servei de rodalia de Renfe del 6 de no-
vembre de 2011
Tram. 314-14519/09

Resposta del Govern
Reg. 41138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14515/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la demanda de responsabilitats per 
l’avaria a la línia 2 del servei de rodalia de 
Renfe del 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14520/09

Resposta del Govern
Reg. 41138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14515/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris afectats per l’ava-
ria a la línia 2 del servei de rodalia de Renfe 
del 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14521/09

Resposta del Govern
Reg. 41138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14515/09.



31 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 237

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei alternatiu de transport per 
als usuaris afectats per l’avaria a la línia 2 
del servei de rodalia de Renfe del 6 de no-
vembre de 2011
Tram. 314-14522/09

Resposta del Govern
Reg. 41138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14515/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforç de la informació als usuaris 
afectats per l’avaria a la línia 2 del servei de 
rodalia de Renfe del 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14523/09

Resposta del Govern
Reg. 41138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14515/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol seguit per Renfe en cas 
d’aturada del servei i evacuació de viatgers
Tram. 314-14524/09

Resposta del Govern
Reg. 41138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14515/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’informació als usuaris 
seguit per Renfe en cas d’aturada del servei 
i evacuació de viatgers
Tram. 314-14525/09

Resposta del Govern
Reg. 41138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14515/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’informació del Govern 
en cas d’aturada d’un comboi de Renfe amb 
evacuació de viatgers
Tram. 314-14526/09

Resposta del Govern
Reg. 41138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14515/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la persona del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat que va donar explicaci-
ons sobre l’avaria a la línia 2 del servei de 
rodalia de Renfe del 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14527/09

Resposta del Govern
Reg. 41138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14515/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva responsabilitat per avaries 
com la de la línia 2 del servei de rodalia de 
Renfe del 6 de novembre de 2011
Tram. 314-14528/09

Resposta del Govern
Reg. 41138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14515/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme per a re-
soldre la situació creada per l’avaria a la lí-
nia 2 del servei de rodalia de Renfe del 6 de 
novembre de 2011
Tram. 314-14529/09

Resposta del Govern
Reg. 41138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14515/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els casos atesos en els serveis noc-
turns els anys 2010 i 2011 als centres d’aten-
ció primària de la Selva que s’han hagut 
d’evacuar posteriorment
Tram. 314-14684/09

Resposta del Govern
Reg. 40993 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14684/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
casos atesos en els serveis nocturns els anys 2010 i 2011 
als centres d’atenció primària de la Selva que s’han hagut 
d’evacuar posteriorment

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
preguntes amb NT 314-14684/09, 314-14685/09, 314-
14686/09, 314-14687/09, 314-14689/09, 314-14690/09, 
314-14691/09, 314-14692/09 i 314-14693/09 es responen 
conjuntament.

En primer lloc cal assenyalar que el procés de reorde-
nació de l’atenció urgent i continuada a Catalunya es va 
iniciar la legislatura passada. L’actual Govern ha accele-
rat determinats processos en bona part per la necessitat 
urgent de fer front a la situació de dèficit en què es tro-
bava el Departament de Salut en el moment d’assolir les 
responsabilitats de Govern.

Cal dir que en tots els casos s’ha realitzat una anàlisi de 
situació de cada territori, incloent la descripció, dispo-
sitius disponibles d’atenció continuada i urgent i dades 
d’activitat de les diferents línies de servei.

La reordenació dels serveis sanitaris a la Selva Interior i 
Marítima no suposa en cap cas deixar desatesa a la ciuta-
dania sinó que durant la franja horària nocturna (de 21 a 
8 hores) es potencia l’atenció telefònica i la domiciliària. 
El CAP La Selva de Santa Coloma de Farners i l’Hospi-

tal Comarcal de La Selva romandran oberts les 24 hores 
del dia.

Per tant, els ciutadans, fora de l’horari normal de funcio-
nament del seu CAP poden trucar al telèfons d’urgències 
112 o al de Sanitat Respon, on professionals sanitaris els 
assessoraran o activaran el recurs més adequat a la seva 
necessitat. També poden dirigir-se al dispositiu obert les 
24 hores del dia.

Sobre el nombre de professionals que treballaven al 
CAP Santa Coloma de Farners en horari nocturn durant 
el 2011, fins el dia 12 de setembre hi havia 1 metge/ssa 
de família i 1 diplomat/da universitari/a d’infermeria. A 
partir d’aquesta data hi ha 2 metges/ses de família, 2 di-
plomats/des universitaris/es d’infermeria i 1 zelador/a. A 
Arbúcies hi ha 1 metege/ssa de família i 1 diplomat/da 
universitari/a d’infermeria per atendre els domicilis de la 
zona del Montseny/Guilleries.

Pel que fa al metge de referència, en horari nocturn, des-
tinat al CAP de la Selva Interior, s’informa que hi ha 3 
metges/ses destinats, 2 al CAP la Selva de Santa Coloma 
de Farners i l’altre a Arbúcies, que s’encarrega de l’aten-
ció domiciliària del Monseny/Guilleries. Aquests profes-
sionals disposen dels vehicles d’atenció domiciliària de 
l’Institut Català de la Salut i d’un servei de taxi. El servei 
l’activa el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) mit-
jançant el SITREM.

Finalment, a l’annex trobareu les dades d’atenció urgent 
dins l’horari nocturn en cadascun del CAP de la Selva 
Interior i Marítima dels anys 2010 i 2011, l’activació de 
serveis d’evacuació en aquests anys i la disponibilitat 
d’ambulàncies. Així mateix, també es faciliten l’estalvi 
que han suposat les mesures de reordenació a la zona i 
les mesures d’estalvi aplicades a la zona. Finalment, es 
faciliten les dades de les visites d’urgències dels usuaris 
de la Selva Interior i Marítima als hospitals de Santa Ca-
terina de Salt durant els anys 2010 i 2011.

Barcelona, 17 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els usuaris de la Selva atesos als hos-
pitals de Santa Caterina de Salt, Blanes, 
Sant Celoni i Vic, el 2010 i el 2011
Tram. 314-14685/09

Resposta del Govern
Reg. 40993 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14684/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reordenació dels serveis sanitaris 
a la Selva
Tram. 314-14686/09

Resposta del Govern
Reg. 40993 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14684/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals en horari 
nocturn al CAP de Santa Coloma de Farners 
(Selva), l’any 2011
Tram. 314-14687/09

Resposta del Govern
Reg. 40993 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14684/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans a disposició del metge en 
horari nocturn al CAP de la Selva Interior
Tram. 314-14689/09

Resposta del Govern
Reg. 40993 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14684/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans a disposició dels serveis 
d’ambulàncies en horari nocturn a la Selva
Tram. 314-14690/09

Resposta del Govern
Reg. 40993 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14684/09.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els estudis previs al tancament 
de l’atenció en horari nocturn dels centres 
d’atenció primària de la Selva
Tram. 314-14691/09

Resposta del Govern
Reg. 40993 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14684/09.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’estalvi econòmic pel tancament 
de l’atenció en horari nocturn dels centres 
d’atenció primària de la Selva
Tram. 314-14692/09

Resposta del Govern
Reg. 40993 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14684/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la renegociació dels preus amb els 
proveïdors als centres sanitaris de la provín-
cia de Girona
Tram. 314-14693/09

Resposta del Govern
Reg. 40993 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14684/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la funció i el cost per als usuaris del 
telèfon 902 111 444
Tram. 314-14694/09

Resposta del Govern
Reg. 40998 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14694/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
funció i el cost per als usuaris del telèfon 902 111 444
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Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

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

El telèfon 902 111 444 dóna accés al Servei Sanitat Res-
pon, un servei integrat per professionals d’infermeria, 
orientat a donar una atenció al ciutadà per tal de poder 
assessorar-lo i donar-li suport en diferents aspectes re-
ferents al sistema sanitari de Catalunya, o bé en tot allò 
que pugui afectar la seva salut.

L’objectiu és facilitar informació sanitària a la població 
de Catalunya i contribuir així a la resolució de problemes 
de salut, tot incrementant el nivell d’accés a la informa-
ció i als serveis sanitaris, canalitzant la demanda sanità-
ria i participant en la cura de la salut.

En els darrers 10 anys, Sanitat Respon s’ha anat perfilant 
com a una línia reactiva que ofereix informació sanità-
ria, gestions i tràmits, servei de traducció lingüística per 
a professionals i institucions sanitàries i consells de salut 
als ciutadans.

És també una línia proactiva que ofereix un programa de 
deshabituació al tabaquisme, seguiment de pacients de 
risc, campanyes d’enquestes als ciutadans, relacionades 
amb el sistema sanitari, activitats de promoció de la salut 
i de suport a la Salut Pública.

Disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, a 
través d’una plataforma multicanal, Sanitat Respon té 
com a objectiu utilitzar tots els canals d’interacció dis-
ponibles entre el ciutadà, els professionals i el sistema 
sanitari per a facilitar els processos assistencials, do-
tant-los de major agilitat i capacitat resolutiva, i posar a 
disposició dels ciutadans una eina que els permet estar 
informats i ser proactius pel que fa a la cura i la corres-
ponsabilitat de la seva pròpia salut.

La trucada al 902 111 444 no és gratuïta i el seu cost 
és l’estipulat pels diferents operadors de telefonia per les 
trucades a un telèfon 902.

Barcelona, 12 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la funció del telèfon 061
Tram. 314-14695/09

Resposta del Govern
Reg. 40999 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14695/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
funció del telèfon 061

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

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

El telèfon 061 és un dels accessos per accedir als serveis 
d’urgències mèdiques de totes les comunitats autònomes.

Seguint la directiva europea 112, tota la demanda d’emer-
gència de qualsevol tipus (vital, seguretat o rescat), ha de 
ser atesa a través d’aquest número de telèfon de caràcter 
gratuït i en l’àmbit de tota la Unió Europea (UE).

No obstant això, a la majoria de països membres de la 
UE coexisteixen en perfecte harmonia els dos accessos 
telefònics.

A Catalunya, el número de telèfon 061 ha anat quedant 
dedicat a l’atenció d’aspectes mèdics no emergents, com 
poden ser:

– Coordinar i donar la resposta per l’assistència a les si-
tuacions d’urgència sanitària extrahospitalària, tant en 
situacions ordinàries com extraordinàries.

– Coordinar, mobilitzar els recursos i efectuar el trasllat 
interhospitalari de pacients crítics adults i pediàtrics.

– Col·laborar amb el Departament de Salut i el CatSalut 
en diferents programes de millora de la continuïtat as-
sistencial en el camp de la salut mental i de coordinació 
entre nivells, com els codis d’activació de determinades 
patologies temps dependents.

– Donar cobertura sanitària en aquelles situacions de risc 
previsible i participar en la coordinació dels recursos sa-
nitaris i l’assistència sanitària dins els plans d’emergèn-
cia de la Generalitat de Catalunya.

El SEM, també a través del telèfon 061, ofereix pràcti-
cament la mateixa cartera de serveis de consultoria i in-
formació sanitària que el ciutadà pot trobar a través del 
902 111 444.

Barcelona, 12 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans personals als centres sa-
nitaris on s’han derivat els serveis del CAP 
Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-14700/09

Resposta del Govern
Reg. 41000 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14700/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mitjans personals als centres sanitaris on s’han derivat 
els serveis del CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP SOC



31 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 237

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 43

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves, Josep M. Sa-
baté Guasch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-14700/09 i 314-14701/09 es responen 
conjuntament.

En primer lloc, cal assenyalar que a la ciutat de l’Hospi-
talet de Llobregat no s’ha observat una variació en els es-
tàndards de qualitat de l’atenció sanitària ni en el nivell 
de saturació dels serveis respecte d’anteriors legislatures.

En segon lloc, cal fer avinent que determinats processos 
de reordenació de l’atenció sanitària a Catalunya, com és 
el cas de la reordenació de l’atenció urgent i continuada, 
es van iniciar durant les anteriors legislatures. L’actual 
Govern ha accelerat determinats processos, que havien 
quedat paralitzats, en bona part per la necessitat urgent 
de fer front a la situació de dèficit en què es trobava el 
Departament de Salut en el moment d’assumir les res-
ponsabilitats de Govern.

Respecte a les qüestions que es plantegen en les pregun-
tes parlamentàries de referència, cal fer avinent que:

El criteri i condició per a la reordenació de l’atenció es-
pecialitzada a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat ha 
estat mantenir el mateix nombre d’agendes, professio-
nals facultatius i visites totals per agenda preexistents. 
Aquesta reordenació ha anat acompanyada del trasllat 
també de professionals de suport d’infermeria i adminis-
tratius.

La distribució d’agendes dels facultatius ha quedat de la 
següent forma:

– CAP Just Oliveras:

• Dermatologia: 10 agendes/setmana

• Endocrí: 4 agendes/setmana

• Digestiu: 7 agendes/setmana

• Neurologia: 5 agendes/setmana

• Cardiologia: 3 agendes/setmana

• Otorrinolaringologia: 10 agendes/setmana

• Oftalmologia: 15 agendes/setmana

• Reumatologia: 12 agendes/setmana

• Traumatologia: 7 agendes/setmana

• Urologia: 8 agendes/setmana

– A l’Hospital de Bellvitge s’han desplaçat:

• Cardiologia: 5 agendes/setmana

• Traumatologia: 7 agendes/setmana

• Digestiu: 2 agendes/setmana

• Otorrinolaringologia: 2 agendes/setmana

• Pneumologia: 7 agendes/setmana

La distribució d’agendes ha comportat el desplaçament 
de 6 professionals d’infermeria i auxiliars d’infermeria i 
3 administratius a consultes externes de l’Hospital Uni-
versitat de Bellvitge. El CAP Just Oliveres compta amb 
10 administratius, 8 infermeres i 9 auxiliars d’infermeria.

El balanç econòmic genera un diferencial d’estalvi de 
497.000 euros anuals aproximadament.

Barcelona, 12 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi econòmic per la reordenació 
dels serveis sanitaris al CAP Rambla Marina,  
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14701/09

Resposta del Govern
Reg. 41000 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14700/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reordenació del servei de pediatria 
als centres d’atenció primària de l’Hospita-
let de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14703/09

Resposta del Govern
Reg. 41001 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14703/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reordenació del servei de pediatria als centres d’atenció 
primària de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves, Josep M. Sa-
baté Guasch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-14703/09, 314-14704/09 i 314-14705/09 
es responen conjuntament.

El Pla Estratègic d’Ordenació de l’Atenció de Pediatria 
a l’Atenció Primària forma part del Mapa sanitari, so-
ciosanitari i de salut pública aprovat pel Govern de la 
Generalitat al 2008.

D’acord amb el plantejament del Pla Estratègic es plante-
jarà la reordenació dels serveis de pediatria de les àrees 
bàsiques de salut de l’Hospitalet de Llobregat. En aquest 
moment es troba en fase d’anàlisi i estudi per tal de rea-
litzar una proposta i encara no es pot concretar la possi-
ble afectació de centres específics.

En relació amb l’augment de metges especialistes en pe-
diatria, en consonància amb la proposta de millora assis-
tencial, des del mes de maig de 2011 s’ha iniciat un canvi 



31 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 237

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 44

dels professionals que duien a terme una part de l’atenció 
pediàtrica al municipi, per professionals especialistes en 
pediatria, amb una millora del perfil competencial.

Barcelona, 12 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències de la reordenació 
del serveis de pediatria als centres d’aten-
ció primària de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-14704/09

Resposta del Govern
Reg. 41001 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14703/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment del nombre de pediatres als 
centres on es derivi l’atenció especialitzada 
de pediatria a l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès)
Tram. 314-14705/09

Resposta del Govern
Reg. 41001 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14703/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment del nombre d’especialistes 
al CAP Just Oliveras i a l’Hospital Universi-
tari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-14706/09

Resposta del Govern
Reg. 41002 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14706/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment del nombre d’especialistes al CAP Just Olive-

ras i a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospita-
let de Llobregat (Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves, Josep M. Sa-
baté Guasch

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

El criteri i condició per a la reordenació de l’atenció es-
pecialitzada a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat ha 
estat mantenir el mateix nombre d’agendes, professio-
nals facultatius i visites totals per agenda preexistents. 
Aquesta reordenació ha anat acompanyada del trasllat 
dels metges especialistes que la duien a terme al CAP 
Rambla Marina i al CAP Amadeu Torner de l’Hospitalet 
de Llobregat.

Barcelona, 12 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organització de l’atenció sanitària als 
usuaris del nou CAP La Florida, de l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14709/09

Resposta del Govern
Reg. 40994 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14709/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organització de l’atenció sanitària als usuaris del nou 
CAP La Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves, Josep M. Sa-
baté Guasch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-14709/09, 314-14710/09, 314-14719/09 i 
314-14720/09 es responen conjuntament.

La reordenació de l’atenció continuada realitzada a la 
ciutat de l’Hospitalet de Llobregat ha donat com a resul-
tat la possibilitat d’aprofitament d’espais al CAP Florida. 
A banda d’aquests espais, amb la reordenació de proces-
sos administratius dels dos equips d’atenció primària 
ubicats en aquest CAP s’alliberaran dues consultes més 
per planta.

Tenint en compte els espais alliberats d’atenció continu-
ada i els espais administratius, es guanyen vuit consultes 
que permetran disminuir l’actual nivell d’ocupació en es-
pera de l’execució definitiva del nou CAP.
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Respecte al model de gestió de l’atenció primària a 
l’Hospitalet de Llobregat, no s’hi ha plantejat canvis en el 
moment actual. Sí que està en avaluació una reordenació 
de l’estructura directiva dels equips d’atenció primària.

Barcelona, 18 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la valoració del canvi del model 
d’atenció primària del CAP La Florida, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14710/09

Resposta del Govern
Reg. 40994 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14709/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions de l’atenció sanitària 
al CAP Gornal, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-14711/09

Resposta del Govern
Reg. 41003 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14711/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les condicions de l’atenció sanitària al CAP Gornal, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves, Josep M. Sa-
baté Guasch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-14711/09 i 314-14718/09 es responen 
conjuntament.

Tot i que les condicions en què es presta l’atenció sa-
nitària al CAP Gornal de l’Hospitalet de Llobregat són 
adients, actualment s’està elaborant l’avantprojecte del 
nou CAP i ja s’ha presentat als serveis d’urbanisme de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

En aquest moment, s’està realitzant la valoració de 
l’avantprojecte per l’equip directiu de l’equip d’atenció 
primària per tal de proposar les modificacions necessàri-
es per a una millor funcionalitat de l’equipament.

En relació al model de gestió d’atenció primària a l’Hos-
pitalet de Llobregat, no hi ha plantejat canvis en el mo-
ment actual. Sí que està en avaluació una reordenació de 
l’estructura directiva.

Barcelona, 12 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la valoració del canvi del model 
d’atenció primària del CAP Gornal, de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14718/09

Resposta del Govern
Reg. 41003 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14711/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció sanitària als usuaris del CAP 
La Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès)
Tram. 314-14719/09

Resposta del Govern
Reg. 40994 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14709/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament a curt termini de l’aten-
ció als usuaris del CAP La Florida, de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-14720/09

Resposta del Govern
Reg. 40994 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14709/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal afectat pels expedients de 
regulació d’ocupació presentats als centres 
sanitaris de la xarxa pública i privada
Tram. 314-14765/09

Resposta del Govern
Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14765/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el personal afectat pels expedients de regulació d’ocupa-
ció presentats als centres sanitaris de la xarxa pública i 
privada

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

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

La limitació de les dotacions destinades al finançament 
de les prestacions sanitàries, especialment en un moment 
de crisi econòmica en el que esdevé prioritari i d’interès 
públic reequilibrar les finances de la Generalitat de Cata-
lunya i reduir el dèficit públic, ha comportat la necessitat 
d’adoptar un conjunt de mesures per a la contenció i re-
ducció de les despeses que ha repercutit també en un ajus-
tament en la compra d’activitat per part del Servei Català 
de la Salut (CatSalut) a les seves entitats proveïdores de 
serveis. En aquest sentit, pel que fa a la concertació de ser-
veis de salut, el CatSalut va aprovar el 27 d’abril d’enguany 
una reducció de les tarifes d’un 2% (Ordre SLT/129/2011, 
de 15 de juny, mitjançant la qual es fixen uns nous preus 
unitaris mitjans de l’alta hospitalària, de consulta exter-
na i urgència, així com d’altres tècniques, tractaments i 
procediments específics) que ha representat, amb caràcter 
general, una reducció de l’activitat contractada.

Correlativament a aquesta reducció de tarifes i activitat, 
les entitats sanitàries s’han vist en la necessitat d’articu-
lar un conjunt de mesures d’optimització i racionalitza-
ció de la gestió, tendents a la reducció de totes les despe-
ses i lògicament, atès el pes que representa la nòmina en 
el compte d’explotació de les organitzacions, també ha 
comportat la necessitat d’adoptar diferents mesures per a 
la reducció de les despeses de personal.

Cal puntualitzar, a la vista que la pregunta formulada 
abasta els centres sanitaris de la xarxa pública i privada, 
que l’article 66.3 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, Ge-
neral de Sanitat especifica que: el sector privat vinculat 
mantindrà la titularitat dels centres i establiments depen-
dents, així com la titularitat de les relacions laborals del 
personal que en ells prestin els seus serveis. En aquesta 
línia, l’article 68 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de me-
sures fiscals i financeres, preveu que les entitats del sec-
tor públic de la salut que gestionen serveis sanitaris per 
compte de l’Administració de la Generalitat en règim de 
mercat intern regulat, el personal de les quals se subjecta 
a algun conveni col·lectiu del sector sanitari o propi, es 
regeix pel principi d’autonomia de gestió per a l’assoli-
ment de les finalitats que els són pròpies. I aquesta plena 

autonomia inclou, en tot cas, la capacitat per a establir 
les pròpies polítiques de recursos humans.

Dit això, i concretament pel que fa a les empreses públi-
ques i consorcis de Salut participats majoritàriament per 
la Generalitat de Catalunya, en el total de les Entitats 
s’han adoptat mesures de gestió i mesures en matèria 
de personal per a la contenció del dèficit públic i el tan-
cament equilibrat del seu pressupost, havent tingut que 
interposar un expedient de regulació d’ocupació (ERO), 
l’any 2011, el Consorci Mar Parc Salut de Barcelona i la 
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona.

Cal puntualitzar que aquests ERO han finalitzat en tots 
els casos amb l’establiment de mesures suspensives de les 
condicions de treball, reconvertint en el seu cas l’ERO ex-
tintiu inicial per un ERO suspensiu i no essent necessària 
l’extinció de cap relació contractual fixa i indefinida.

En xifres absolutes, aquestes suspensions representen, 
d’una banda i pel que fa al Consorci Mar Parc Salut 
de Barcelona, una reducció del nombre de jornades de 
treball equivalents a la suspensió anual de 96 llocs de 
treball a 40h/setmanals en el període comprés entre la 
Resolució dictada pel Departament d’Empresa i Ocupa-
ció (DEMO) i el 31.12.2012, i la suspensió dels contrac-
tes de 1.397 treballadors durant quinze dies en el perí-
ode comprés entre la Resolució dictada pel DEMO i el 
31.12.2012, pel que fa a la Fundació de Gestió Sanitària 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Bau de Barcelona.

A l’annex es facilita la relació de la resta d’entitats afec-
tades per un ERO en activitats sanitàries, tant pel que 
fa als centres sanitaris de la xarxa pública com privada, 
facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 18 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

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

Resposta del Govern
Reg. 41004 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14799/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’amortització de la plaça de metge de Paüls (Baix Ebre)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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L’amortització de places és una figura administrativa de 
gestió de recursos humans que en cap cas determina la 
cobertura assistencial de les diferents localitats que con-
formen un Equip d’Atenció Primària (EAP).

El municipi de Paüls està integrat en l’EAP Tortosa Oest, 
que abasta les localitats de Benifallet, Xerta, Aldover, 
Roquetes, Jesús, Alfara de Carles, Mas de Barberans i 
Tortosa Oest.

El model sanitari actual determina que els professionals 
adscrits a cada EAP no tenen la consideració de professio-
nals locals i sí la de territorials. En aquest sentit, la domi-
ciliació d’un professional en una localitat determinada no 
significa que la seva prestació sanitària ho sigui exclusi-
vament en aquella. Les necessitats assistencials de l’EAP 
determinaran els centres de l’àmbit d’influència d’aquest 
en què tindrà que realitzar la seva jornada de treball.

Per tot això, els canvis en l’organització de la cobertura sa-
nitària dels ciutadans de les Terres de l’Ebre s’han succeït 
conforme a l’evolució de la població i del desenvolupament 
tècnic i de les comunicacions. Amb la millora de les co-
municacions, es compleix el mandat del Decret 258/2007, 
ja que el temps mitjà o isòcrona no supera els 30 minuts ja 
que el trajecte de Tortosa a Paüls és de 25 minuts.

Fruit de les propostes de racionalització dels responsa-
bles de gestió i dels mateixos professionals, s’ha decidit 
reordenar les plantilles de professionals de l’EAP Torto-
sa Oest. En aquest procés, es decideix l’amortització de 
la plaça de Paüls atès que és la plaça amb menys pobla-
ció assignada de l’Equip Tortosa Oest.

Aquestes mesures de racionalització i reorganització fo-
namentades en el treball en equip en cap cas signifiquen 
una menor atenció sanitària de la població de Paüls, sinó 
que representaran una millora en la qualitat a curt termi-
ni de l’assistència sanitària dels ciutadans.

Barcelona, 16 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 40997 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14823/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis d’emergències mèdiques activats per via terrestre 
i per helicòpter del gener a l’octubre del 2010 i del 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

Josep M. Sabaté Guasch

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

A l’annex es descriu l’activitat dels serveis d’emergències 
medicalitzades, a cada un dels mesos de gener a octubre 
de 2010 i de gener a octubre de 2011. En concret, s’in-
forma de:

– Activacions realitzades al Suport Vital Avançat aeri 
(helicòpter) per municipi, de gener a octubre 2011, i per 
servei (061 i Trasllat Interhospitalari)

– Activacions realitzades al Suport Vital Avançat terres-
tre per municipi, de gener a octubre 2011, i per servei 
(061 i Trasllat Interhospitalari)

– Activacions realitzades al Suport Vital Avançat aeri 
(helicòpter) per municipi, de gener a octubre 2010, i per 
servei (061 i Trasllat Interhospitalari)

– Activacions realitzades al Suport Vital Avançat terres-
tre per municipi, de gener a octubre 2010, i per servei 
(061 i Trasllat Interhospitalari).

– Tipus de demanda efectuada, tant del Suport Vital 
Avançat aeri (helicòpter) com del terrestre. Dades de ge-
ner a octubre del 2010 i del 2011.

– Serveis activats del Suport Vital Avançat aeri (helicòp-
ter) per cada una de les bases de SEM, de gener a octubre 
2011, i per servei (061 i Trasllat Interhospitalari)

– Serveis activats al Suport Vital Avançat terrestre per 
cada una de les bases de SEM, de gener a octubre 2011, i 
per servei (061 i Trasllat Interhospitalari)

– Serveis activats del Suport Vital Avançat aeri (helicòp-
ter) per cada una de les bases de SEM, de gener a octubre 
2010, i per servei (061 i Trasllat Interhospitalari)

– Activacions realitzades al Suport Vital Avançat terres-
tre per cada una de les bases de SEM, de gener a octubre 
2010, i per servei (061 i Trasllat Interhospitalari)

Barcelona, 13 de gener de 2012

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

Resposta del Govern
Reg. 41005 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14876/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
repercussió de les baixes o les vacances no substituïdes 
entre el personal que duu a terme les proves sobre mos-
tres de càncer a l’Hospital del Mar, de Barcelona

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

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

La no substitució de baixes o de vacances de personal a 
l’Hospital del Mar no afecten en cap moment en el resul-
tat de les proves fetes a les mostres de càncer que es duen 
a terme al centre.

Barcelona, 12 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 41006 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14890/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció als usuaris que es presta al CAP Bòbila, d’Es-
plugues de Llobregat (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves, Josep M. Sa-
baté Guasch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-14890/09 a 314-14894/09 es responen 
conjuntament.

Tot i que les condicions al CAP Bòbila són adients, s’està 
valorant la reubicació de serveis i l’aprofitament d’espais 

alliberats per la informatització de la documentació sa-
nitària, amb la previsió d’un ús assistencial.

Actualment, s’està valorant la reubicació de serveis as-
sistencials del CAP Bòbila i l’aprofitament d’espais alli-
berats per la informatització de la documentació sanità-
ria, amb la previsió d’un ús assistencial.

A més, està prevista la construcció d’un tercer CAP al 
municipi d’Esplugues de Llobregat que permetrà contri-
buir a millorar la descongestió del CAP Bòbila. El pla 
funcional d’aquest tercer CAP es troba en revisió.

El desdoblament plantejat com a projecte a la ciutat de 
l’Hospitalet de Llobregat no es troba recollit al Pacte de 
Ciutat, conveni de 19 de febrer de 2010, signat per l’Ajun-
tament de l’Hospitalet de Llobregat, el Departament de 
Salut i el Servei Català de la Salut.

Respecte al model de gestió d’atenció primària, el CAP 
Bòbila és el centre assistencial on es troben ubicats 
l’equip d’atenció primària (EAP) de Can Vidalet i l’EAP 
Pubilla Cases.

L’EAP de Can Vidalet es troba des de fa 3 anys dintre 
del projecte d’autonomia de gestió dels EAP de l’ICS. 
Fins al moment actual no hi ha plantejat cap canvi.

En relació amb l’EAP Pubilla Cases i al model de gestió 
d’atenció primària dels EAP a l’Hospitalet de Llobregat 
no hi ha plantejats canvis en el moment actual. Sí que 
està en avaluació una reordenació de l’estructura direc-
tiva.

Barcelona, 12 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 41006 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14890/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació de l’equipament del CAP 
Bòbila, d’Esplugues de Llobregat (Baix Llo-
bregat)
Tram. 314-14892/09

Resposta del Govern
Reg. 41006 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14890/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 41006 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14890/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 41006 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14890/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 41007 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14895/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat del projecte de construcció de l’Hospital General 

de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) als terrenys de 
Can Rigal

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves, Josep M. Sa-
baté Guasch

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

El projecte per a la construcció del nou hospital de l’Hos-
pitalet ja ha estat licitat i adjudicat a l’equip guanyador 
del concurs d’idees, trobant-se en fase de replantejament 
funcional en funció de les actuals necessitats assistenci-
als del Baix Llobregat.

El setembre de 2010 la Direcció del Servei Català de la Salut 
(CatSalut) va demanar a GISA aturar l’inici de la redacció  
del projecte per poder fer el replantejament funcional 
del futur hospital. Aquesta petició va ser confirmada per 
l’actual Direcció del CatSalut.

Finalment, hores d’ara l’Ajuntament no disposa del so-
lar on s’ha de desenvolupar l’actuació, ja que encara no 
s’ha enllestit el projecte de compensació dels propietaris 
afectats.

Barcelona, 13 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 41008 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14896/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
població de referència i la freqüentació al Punt d’Atenció 
Continuada Mataró

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

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

L’actual població de referència atribuïda al PAC de Ma-
taró és de 125.251 persones.

Pel que fa a la freqüentació, les dades actualitzades són 
les següents:

– Dies laborables: 26,2 visites (21 visites per 100.000 
habitants).

Fascicle segon
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– Dies festius: 77,1 visites (61 visites per 100.000 habi-
tants).

Barcelona, 12 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’increment de recursos de Sanitat Res-
pon i la potenciació del servei al Maresme
Tram. 314-14897/09

Resposta del Govern
Reg. 41009 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14898/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 41009 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14898/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
potenciació de l’atenció telefònica com a primer contacte 
dels usuaris de l’atenció continuada urgent amb relació a 
la reordenació de l’atenció continuada de l’Equip d’Aten-
ció Primària Vilassar de Dalt - Cabrils

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-14897/09 i 314-14898/09 es responen 
conjuntament.

Des de fa anys, el Departament de Salut ha apostat per 
uns serveis d’atenció telefònica permanents, accessibles, 
resolutius, pròxims i professionals. L’empresa pública 
SEMSA gestiona els dispositius que permeten, 24 hores 
al dia, donar resposta a les demandes davant d’emergèn-
cies, de necessitats d’atenció urgent i de consultes de 
problemes de salut i consell sanitari, a través dels telè-
fons 112 i 061 (Sanitat Respon).

En el marc del procés de reordenació de l’atenció conti-
nuada al conjunt de Catalunya, s’aprofità per fer èmfasi 
en la utilització d’aquests dispositius donat que en les 
seves vessants de consell telefònic i de mobilització de 
recursos esdevenien elements més que rellevants.

És en aquest context que s’ha de situar la frase potenciar 
l’atenció telefònica com primer contacte de l’atenció con-
tinuada urgent en el cas de la reordenació de l’atenció con-
tinuada a l’EAP Vilassar de Dalt-Cabrils

D’altra banda, el rol dels dispositius d’atenció telefònica 
del Departament de Salut no ha variat respecte la situa-
ció precedent, sinó que s’ha posat l’èmfasi en l’adequa-
ció d’aquests i en l’actualització dels circuits de decisió 
d’acord amb la nova situació.

Barcelona, 16 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 41010 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14899/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
respostes donades amb relació a l’activitat assistencial 
domiciliària del Punt d’Atenció Continuada de Vilassar 
de Dalt - Cabrils

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

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

Revisada la informació corresponent a l’activitat do-
miciliària al Punt d’Atenció Continuada de Vilassar de 
Dalt confirmem que les xifres correctes corresponen 0,4 
domicilis en dia laborable i 0,7 domicilis en dissabtes, 
diumenges i festius, tal com s’indicava a la resposta a la 
pregunta 314-08515/09.

Barcelona, 16 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions i els suggeriments 
d’usuaris dels serveis sanitaris que s’han re-
but de gener a novembre del 2011 al Govern 
Territorial de Salut de l’Alt Urgell
Tram. 314-15128/09

Resposta del Govern
Reg. 40996 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15128/09

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

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-15128/09 a 314-15207/09 es responen 
conjuntament.

A l’annex es detalla la informació sol·licitada. Cal aclarir 
que les reclamacions poden ser codificades des d’un a 
tres motius, per la qual cosa el nombre de motius sempre 
serà superior al nombre de reclamacions.

La penúltima columna (altres) es refereix a reclamacions 
que no tenen un centre de la xarxa com a objecte de la re-
clamació i, per tant, no es poden atribuir a cap territori.

Barcelona, 18 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: 

– La documentació esmentada pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

– La resposta a la pregunta NT 314-15128/09 respon con-
juntament, també, les preguntes següents: 314-15129/09, 
314-15130/09, 314-15131/09, 314-15132/09, 314-15133/09, 
314-15134/09, 314-15135/09, 314-15136/09, 314-15137/09, 
314-15138/09, 314-15139/09, 314-15140/09, 314-15141/09, 
314-15142/09, 314-15143/09, 314-15144/09, 314-15145/09, 
314-15146/09, 314-15147/09, 314-15148/09, 314-15149/09, 
314-15150/09, 314-15151/09, 314-15152/09, 314-15153/09, 
314-15154/09, 314-15155/09, 314-15156/09, 314-15157/09, 
314-15158/09, 314-15159/09, 314-15160/09, 314-15161/09, 
314-15162/09, 314-15163/09, 314-15164/09, 314-15165/09, 
314-15166/09, 314-15167/09, 314-15168/09, 314-15169/09, 
314-15170/09, 314-15171/09, 314-15172/09, 314-15173/09, 
314-15174/09, 314-15175/09, 314-15176/09, 314-15177/09, 
314-15178/09, 314-15179/09, 314-15180/09, 314-15181/09, 
314-15182/09, 314-15183/09, 314-15184/09, 314-15185/09, 
314-15186/09, 314-15187/09, 314-15188/09, 314-15189/09, 
314-15190/09, 314-15191/09, 314-15192/09, 314-15193/09, 
314-15194/09, 314-15195/09, 314-15196/09, 314-15197/09, 
314-15198/09, 314-15199/09, 314-15200/09, 314-15201/09, 
314-15202/09, 314-15203/09, 314-15204/09, 314-15205/09, 
314-15206/09, 314-15207/09.

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

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

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

Retirada
Reg. 38800 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

Retirada: Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la participació en la decisió 
del Banc d’Espanya d’intervenir les accions 
de CatalunyaCaixa i Unnim
Tram. 311-00901/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21173 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 25.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

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

Davant de la presa de control per part del Banc d’Espa-
nya de la majoria de les accions dels bancs creats per les 
caixes d’estalvi Catalunya Caixa i Unnim: 

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

– Ha participat el Govern de la decisió presa pel Banc 
d’Espanya o l’ha conegut prèviament?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la participació de Cata-
lunyaCaixa i Unnim en els bancs creats per 
aquestes caixes d’estalvis
Tram. 311-00902/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21174 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 25.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

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

Davant de la presa de control per part del Banc d’Espa-
nya de la majoria de les accions dels bancs creats per les 
caixes d’estalvi Catalunya Caixa i Unnim: 

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

– Quina opinió li mereix la valoració que ha fet el Banc 
d’Espanya dels bancs citats que fa que les Caixes tin-
guin una participació en el capital molt inferior al seu 
valor teòric i pràcticament nul en el cas del Banc creat 
per Unnim?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les exigències de recapita-
lització imposades pel Banc d’Espanya a les 
entitats financeres
Tram. 311-00903/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21175 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 25.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.
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Davant de la presa de control per part del Banc d’Espa-
nya de la majoria de les accions dels bancs creats per les 
caixes d’estalvi Catalunya Caixa i Unnim: 

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

– Creu el govern que les exigències de recapitalització de 
les entitats financeres per part del Banc d’Espanya han 
dificultat greument que aquestes puguin obtenir capital 
en temps i preus convenients per l’objectiu proposat, 
abocant per tant aquestes entitats a una venda a preus 
artificialment baixos?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’exclusió dels representants 
dels treballadors als consells d’administra-
ció dels bancs creats per CatalunyaCaixa i 
Unnim
Tram. 311-00904/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21176 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 25.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

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

Davant de la presa de control per part del Banc d’Espa-
nya de la majoria de les accions dels bancs creats per les 
caixes d’estalvi Catalunya Caixa i Unnim: 

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

– Què opina el Govern de l’exclusió de representants dels 
treballadors dels nous bancs dels seus Consells d’Admi-
nistració?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les remuneracions dels di-
rectius dels bancs creats per CatalunyaCai-
xa i Unnim
Tram. 311-00905/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21177 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 25.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

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

Davant de la presa de control per part del Banc d’Espa-
nya de la majoria de les accions dels bancs creats per les 
caixes d’estalvi Catalunya Caixa i Unnim: 

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

– Li consta al Govern que no es reprodueixen en aques-
tes entitats les escandaloses pràctiques de remuneració 
dels alts directius seguides per caixes d’estalvis que 
s’han vingut coneixent en els darrers dies?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la continuïtat de l’obra soci-
al de CatalunyaCaixa i Unnim
Tram. 311-00906/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21178 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 25.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.
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Davant de la presa de control per part del Banc d’Espa-
nya de la majoria de les accions dels bancs creats per les 
caixes d’estalvi Catalunya Caixa i Unnim: 

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

– Com preveu el Govern que tinguin continuïtat la valu-
osa tasca de les obres socials, que tindran una molt petita 
o gairebé nul·la participació als beneficis dels bancs?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió del retorn a la so-
cietat dels beneficis dels nous bancs creats 
per CatalunyaCaixa i Unnim
Tram. 311-00907/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21179 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 25.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

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

Davant de la presa de control per part del Banc d’Espa-
nya de la majoria de les accions dels bancs creats per les 
caixes d’estalvi Catalunya Caixa i Unnim: 

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

– Ha proposat el Govern algun retorn a la societat dels 
beneficis previstos dels nous bancs que seran atribuïts al 
nou soci majoritari, el Banc d’Espanya, a través de les 
obres socials de les caixes?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2011

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els mecanismes de super-
visió i control dels coeficients de capitalit-
zació i la situació financera de les seccions 
de crèdit
Tram. 311-01119/09

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup Mixt
Reg. 34882 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 25.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Parla-
mentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 141 y 142. 2 del Reglamento de la Cámara, 
presenta las preguntas para que sean respondidas oral-
mente por el Gobierno ante la Comi-sión.

En relación a la alarma social derivada de la situación 
que vive el municipio de l’Aldea tras el anuncio de la 
cooperativa agrícola de l’Aldea que presentará próxima-
mente concurso de acreedores –antigua suspensión de 
pagos– al quedar sin liquidez su sección de crédito, con 
lo que más de 3.000 impositores, en su mayoría vecinos, 
no podrán disponer de su dinero y dado que el cumpli-
miento de los criterios y coeficientes de capitalización 
deben ser supervisados por la Generalitat a través del 
Departament d’Economía.

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

1. ¿Cuál es la valoración del Departament d’Economia 
sobre el funcionamiento de los mecanis-mos de super-
visión y control de los coeficientes de capitalización de-
pendientes del mismo, sobre la sección de crédito de la 
cooperativa agrícola de l’Aldea?

2. ¿Cuál es la situación financiera actual de las seccio nes 
de crédito actualmente en funcionamiento en Cataluña?

3. ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Departa-ment 
d’Economia en relación a la situación actual de las secci-
ones de crédito de las cooperativas agrícolas de Cataluña 
para salvaguardar los intereses de los socios dado que 
dichas entidades no están reguladas ni supervisadas por 
el Banco de España, ni los ahorros de sus socios están 
protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos?

4. Conocer si el Departament d’Economia tiene entre sus 
actuaciones actuales o futuras la intención de proyectar 
la creación de una gran caja rural en Cataluña a partir de 
la integración de las secciones de crédito existentes en 
las cooperativas agrarias catalanas.

Palau del Parlament, 5 de diciembre de 2011

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto Subgrupo C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la compatibilitat entre 
la vicepresidència del grup USP Hospitals i 
la pertinença al Consell d’Administració de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-01312/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40106 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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: 

L’apartat 4 de l’article 7 de la Llei 8/2007, del 30 de 
juliol, de l’Institut Català de la Salut, estableix que els 
membres del Consell d’Administració estan sotmesos 
al règim d’incompatibilitats establert per la normativa 
general que els correspon i, en particular, són incom-
patibles amb qualsevol vinculació directa amb perso-
nes físiques o jurídiques l’activitat de les quals estigui 
directament relacionada amb les tasques encomanades a 
l’Institut Català de la Salut, si aquesta vinculació pot im-
pedir o menyscabar el compliment estricte de llurs deu-
res o comprometre’n la imparcialitat o la independència.

– Creu el Departament de Salut que la responsabilitat de 
vicepresident del grup USP Hospitals, que gestiona qua-
tre centres hospitalaris a Catalunya, té una relació direc-
ta amb les tasques encomanades a l’ICS?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la compatibilitat entre la vi-
cepresidència d’un grup sanitari privat i la 
presidència del Consell d’Administració de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-01313/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40107 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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: 

L’apartat 4 de l’article 7 de la Llei 8/2007, del 30 de 
juliol, de l’Institut Català de la Salut, estableix que els 
membres del Consell d’Administració estan sotmesos 
al règim d’incompatibilitats establert per la normativa 
general que els correspon i, en particular, són incom-
patibles amb qualsevol vinculació directa amb perso-
nes físiques o jurídiques l’activitat de les quals estigui 
directament relacionada amb les tasques encomanades a 
l’Institut Català de la Salut, si aquesta vinculació pot im-
pedir o menyscabar el compliment estricte de llurs deu-
res o comprometre’n la imparcialitat o la independència.

– Considera el Departament de Salut que ostentar el càr-
rec de vicepresident d’un important grup privat sanitari, 
que gestiona quatre centre hospitalaris a Catalunya, i al-
hora assumir el de president del Consell d’Administració 
de l’ICS pot afectar el compliment estricte del deure com 
a membre del Consell d’Administració de l’ICS? I a la 
imparcialitat o la independència?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els informes jurídics en què 
es basa el Departament de Salut per a sos-
tenir la compatibilitat dels diversos càrrecs 
que ocupa Josep Prat i Domènech, presi-
dent del Consell d’Administració de l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 311-01314/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40108 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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: 

L’apartat 4 de l’article 7 de la Llei 8/2007, del 30 de 
juliol, de l’Institut Català de la Salut, estableix que els 
membres del Consell d’Administració estan sotmesos 
al règim d’incompatibilitats establert per la normativa 
general que els correspon i, en particular, són incom-
patibles amb qualsevol vinculació directa amb perso-
nes físiques o jurídiques l’activitat de les quals estigui 
directament relacionada amb les tasques encomanades a 
l’Institut Català de la Salut, si aquesta vinculació pot im-
pedir o menyscabar el compliment estricte de llurs deu-
res o comprometre’n la imparcialitat o la independència.

– ¿En quins informes jurídics basa el Departament de 
Salut l’afirmació que el càrrec de president del consell 
d’administració de l’Institut Català de la Salut (ICS), que 
ostenta el senyor Josep Prat, no és incompatible amb el 
de vicepresident del grup privat USP i del grup empresa-
rial depenent de l’Ajuntament de Reus Innova?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’elaboració dels infor-
mes jurídics en què es basa el Departament 
de Salut per a sostenir la compatibilitat dels 
diversos càrrecs que ocupa Josep Prat Do-
mènech, president del Consell d’Administra-
ció de l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-01315/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40109 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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 instància del Departament ha encarregat els in-
formes jurídics en els que el Departament de Salut basa 
l’afirmació que el càrrec de president del consell d’ad-
ministració de l’Institut Català de la Salut (ICS), que 
ostenta el senyor Josep Prat, no és incompatible amb el 
de vicepresident del grup privat USP i del grup empre-
sarial depenent de l’Ajuntament de Reus Innova i qui els 
ha elaborat?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els informes jurídics relatius 
a la compatibilitat entre els càrrecs de Jo-
sep Prat Domènech en grups empresarials 
i el càrrec de president del Consell d’Admi-
nistració de l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-01316/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40110 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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-
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ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– En quin moment van ser elaborats els informes jurí-
dics en els que el Departament de Salut basa l’afirmació 
que el càrrec de president del consell d’administració de 
l’Institut Català de la Salut (ICS), que ostenta el senyor 
Josep Prat, no és incompatible amb el de vicepresident 
del grup privat USP i del grup empresarial depenent de 
l’Ajuntament de Reus Innova i qui els ha elaborat?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les tasques de Josep 
Prat Domènech com a president del Con-
sell d’Administració de l’Institut Català de la  
Salut
Tram. 311-01317/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40111 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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 tasques concretes desenvolupa el senyor Jo-
sep Prat com a president del consell d’administració de 
l’ICS?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les decisions en què ha par-
ticipat Josep Prat Domènech en el Departa-
ment de Salut
Tram. 311-01318/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40112 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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: 

– En quines decisions ha participat el senyor Josep Prat 
tant al Departament de Salut en general com a l’ICS en 
particular?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els estudis, informes i pro-
jectes encarregats per Josep Prat Domè-
nech com a president del Consell d’Adminis-
tració de l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-01319/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40113 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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: 

– Quins encàrrecs d’estudis, informes o projectes ha re-
alitzat el senyor Josep Prat com a president del consell 
d’administració de l’ICS?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els tràmits administra-
tius signats per Josep Prat Domènech com 
a president del Consell d’Administració de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-01320/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40114 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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 tràmits administratius ha signat el senyor Josep 
Prat com a consell d’administració de l’ICS?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les reunions tingudes per 
Josep Prat Domènech a l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 311-01321/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40115 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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 ha realitzat el senyor Josep Prat a 
l’ICS?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les dietes que percep Josep 
Prat Domènech com a president del Consell 
d’Administració de l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-01322/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40116 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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 quantia de les dietes que percep el senyor 
Josep Prat com a president del Consell d’Administració 
de l’ICS i per quin concepte les rep?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’amenaça de presentar un 
expedient de regulació d’ocupació al Pius 
Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 311-01324/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40121 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– El President del Pius Hospital de Valls i Alcalde de 
Valls, Albert Batet, va amenaçar públicament als tre-
balladors i treballadores de fer un ERO acomiadant 
114 treballadors, afectant un 20% de la plantilla, moti-
vant-la per raons de viabilitat econòmica. Coneix el De-
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partament de Salut que segons una recent sentència no 
es pot acomiadar personal dels Serveis Públics al·legant 
motius econòmics, doncs segons l’administració dispo-
sa de mecanismes per incrementar ingresso i no afectar 
així els serveis públics?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2012

Hortènsia Grau Juan Josep Vendrell Gardeñes
Diputada GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les negociacions entre el 
comitè d’empresa i la direcció de la Funda-
ció Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), amb 
relació a la presentació d’un expedient de 
regulació d’ocupació
Tram. 311-01325/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40122 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– El President del Pius Hospital de Valls i Alcalde de 
Valls, Albert Batet, va amenaçar públicament als tre-
balladors i treballadores de fer un ERO acomiadant 
114 treballadors, afectant un 20% de la plantilla, moti-
vant-la per raons de viabilitat econòmica. Si això és així, 
no considera que les condicions de mediació i negociació 
entre la Fundació Pius Hospital i el seu Comitè d’Empre-
sa haurien de modificar-se de bon inici, sense acomiada-
ments sobre la taula?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2012

Hortènsia Grau Juan Josep Vendrell Gardeñes
Diputada GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els efectes de la presentació 
d’un expedient de regulació d’ocupació per 
part del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), 
en la qualitat del servei
Tram. 311-01326/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40123 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– El President del Pius Hospital de Valls i Alcalde de 
Valls, Albert Batet, va amenaçar públicament als tre-
balladors i treballadores de fer un ERO acomiadant 
114 treballadors, afectant un 20% de la plantilla, moti-
vant-la per raons de viabilitat econòmica. Com afectarà 
a la qualitat de la prestació dels serveis sanitaris del Pius 
Hospital de Valls l’acomiadament de 114 treballadors, el 
20% de la plantilla?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2012

Hortènsia Grau Juan Josep Vendrell Gardeñes
Diputada GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de prestació de 
serveis del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 311-01327/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40124 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Hortènsia Grau Juan, diputada, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 
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– El President del Pius Hospital de Valls i Alcalde de 
Valls, Albert Batet, va amenaçar públicament als tre-
balladors i treballadores de fer un ERO acomiadant 
114 treballadors, afectant un 20% de la plantilla, moti-
vant-la per raons de viabilitat econòmica. Quin model 
d’Hospital i amb quins serveis ha previst el Departament 
de Salut per al Pius Hospital a curt i mig termini?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2012

Hortènsia Grau Juan Josep Vendrell Gardeñes
Diputada GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el procediment adminis-
tratiu seguit per a eliminar el servei d’auto-
bús nocturn entre Barcelona, Sant Sadurní 
d’Anoia i Vilafranca del Penedès
Tram. 311-01328/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40140 i 41563 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Des del dia 1 de gener de 2012 ha estat suprimida, la 
línia de bus nocturn N40 que feia el recorregut Barcelo-
na - Sant Sadurní d’Anoia - Vilafranca del Penedès i vi-
ceversa, amb quatre serveis diaris en cada sentit a partir 
de la mitjanit. Abans de prendre aquesta dràstica decisió 
no s’ha donat audiència als ajuntaments del territori ni 
informació a les persones usuàries.

– Quin procediment administratiu s’ha seguit per elimi-
nar aquest servei? Considera correcte el Govern no do-
nar audiència als ajuntaments i no informar a les perso-
nes usuàries de l’eliminació del servei?

Palau del Parlament, 5 de gener de 2012

Joan Boada Masoliver Jaume Bosch Mestres
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les disculpes del conse-
ller de Territori i Sostenibilitat als usuaris de 
l’autobús nocturn entre Barcelona, Sant Sa-
durní d’Anoia i Vilafranca del Penedès per no 
haver-los informat de la supressió del servei 
la nit de Cap d’Any
Tram. 311-01329/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40141 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Des del dia 1 de gener de 2012 ha estat suprimida, la 
línia de bus nocturn N40 que feia el recorregut Barcelo-
na - Sant Sadurní d’Anoia - Vilafranca del Penedès i vi-
ceversa, amb quatre serveis diaris en cada sentit a partir 
de la mitjanit. Abans de prendre aquesta dràstica decisió 
no s’ha donat audiència als ajuntaments del territori ni 
informació a les persones usuàries.

– Considera l’honorable conseller raonable que desenes 
de persones quedessin a terra la primera nit de l’any es-
perant un servei que havia estat eliminat sense que ningú 
les informés? Pensa demanar disculpes?

Palau del Parlament, 5 de gener de 2012

Joan Boada Masoliver Jaume Bosch Mestres
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la manca d’informació 
als ajuntaments afectats de la supressió del 
servei d’autobús nocturn entre Barcelona, 
Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Pene-
dès
Tram. 311-01330/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40142 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Des del dia 1 de gener de 2012 ha estat suprimida, la 
línia de bus nocturn N40 que feia el recorregut Barcelo-
na - Sant Sadurní d’Anoia - Vilafranca del Penedès i vi-
ceversa, amb quatre serveis diaris en cada sentit a partir 
de la mitjanit. Abans de prendre aquesta dràstica decisió 
no s’ha donat audiència als ajuntaments del territori ni 
informació a les persones usuàries.

– Considera l’honorable conseller raonable que a dia 3 de 
gener els ajuntaments de Vilafranca del Penedès i Sant 
Sadurní d’Anoia no tinguin informació sobre la situació 
del servei?

Palau del Parlament, 5 de gener de 2012

Joan Boada Masoliver Jaume Bosch Mestres
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la informació del web del 
Departament de Territori i Sostenibilitat i 
del 012 sobre la supressió del servei d’auto-
bús nocturn entre Barcelona, Sant Sadurní 
d’Anoia i Vilafranca del Penedès
Tram. 311-01331/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40143 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Des del dia 1 de gener de 2012 ha estat suprimida, la 
línia de bus nocturn N40 que feia el recorregut Barcelo-
na - Sant Sadurní d’Anoia - Vilafranca del Penedès i vi-
ceversa, amb quatre serveis diaris en cada sentit a partir 
de la mitjanit. Abans de prendre aquesta dràstica decisió 
no s’ha donat audiència als ajuntaments del territori ni 
informació a les persones usuàries.

– Considera l’honorable conseller raonable que a dia 3 de 
gener la web del Departament i el 012 facilitin informa-
cions errònies i contradictòries sobre aquest servei?

Palau del Parlament, 5 de gener de 2012

Joan Boada Masoliver Jaume Bosch Mestres
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’estudi d’alternatives a la 
supressió del servei d’autobús nocturn en-
tre Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i Vila-
franca del Penedès
Tram. 311-01332/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40144 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Des del dia 1 de gener de 2012 ha estat suprimida, la 
línia de bus nocturn N40 que feia el recorregut Barcelo-
na - Sant Sadurní d’Anoia - Vilafranca del Penedès i vi-
ceversa, amb quatre serveis diaris en cada sentit a partir 
de la mitjanit. Abans de prendre aquesta dràstica decisió 
no s’ha donat audiència als ajuntaments del territori ni 
informació a les persones usuàries.

– S’han estudiat alternatives al fet de passar de 56 ser-
veis setmanals a 0?

Palau del Parlament, 5 de gener de 2012

Joan Boada Masoliver Jaume Bosch Mestres
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la construcció d’una planta 
de biomassa al Palau d’Anglesola (Pla d’Ur-
gell)
Tram. 311-01333/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40159 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 

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

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

– Quin és el posicionament del Govern en relació a la 
construcció d’una planta de biomassa de 14MWe al ter-
me municipals de Palau d’Anglesola (El Pla de l’Urgell)?

Palau del Parlament, 5 de gener de 2012

Joan Boada Masoliver Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la distància entre el nucli ur-
bà del Poal i la planta de biomassa projecta-
da al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell)
Tram. 311-01334/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40160 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Valora el Govern que la distància entre el nucli urbà de 
El Poal i la planta de biomassa projectada a Palau d’An-
glesola, 1.300 metres, és l’adequada?

Palau del Parlament, 5 de gener de 2012

Joan Boada Masoliver Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els contactes entre els 
departaments de Territori i Sostenibilitat i 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural i els ajuntaments afectats 
per la construcció d’una planta de biomassa 
al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell)
Tram. 311-01335/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40161 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins contactes i reunions ha mantingut el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat i el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Medi Natural amb els 
Ajuntaments afectats perla construcció d’una planta de 
biomassa de 14MWe al terme municipals de Palau d’An-
glesola per conèixer el seu posicionament?

Palau del Parlament, 5 de gener de 2012

Joan Boada Masoliver Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els contactes mantinguts 
entre els departaments de Territori i Soste-
nibilitat i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural i l’empresa que 
elabora el projecte de construcció d’una 
planta de biomassa al Palau d’Anglesola (Pla 
d’Urgell)
Tram. 311-01336/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40162 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins contactes i reunions ha mantingut el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca i Medi Natural amb l’empre-
sa Nufri que impulsa el projecte de la planta de biomassa 
a Palau d’Anglesola?

Palau del Parlament, 5 de gener de 2012

Joan Boada Masoliver Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els tràmits administratius 
relacionats amb el projecte de la planta de 
bio massa del Palau d’Anglesola (Pla d’Ur-
gell)
Tram. 311-01337/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40163 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins tràmits administratius s’han realitzat fins ara, 
relacionats amb el projecte de la planta de biomassa del 
Palau d’Anglesola?

Palau del Parlament, 5 de gener de 2012

Joan Boada Masoliver Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les tramitacions de la co-
missió d’urbanisme de Lleida amb relació al 
projecte de la planta de biomassa del Palau 
d’Anglesola (Pla d’Urgell)
Tram. 311-01338/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40164 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines tramitacions s’han realitzat a la comissió d’ur-
banisme de Lleida sobre el projecte de la planta de bio-
massa del Palau d’Anglesola i en quines dates?

Palau del Parlament, 5 de gener de 2012

Joan Boada Masoliver Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els estudis de l’afectació a 
la salut pública i al medi ambient del projec-
te de la planta de biomassa del Palau d’An-
glesola (Pla d’Urgell)
Tram. 311-01339/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40165 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins estudis sobre possibles afectacions a la salut pú-
blica i de control ambiental del projecte de la planta de 
biomassa del Palau d’Anglesola s’han realitzat o pensa 
realitzar el Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 5 de gener de 2012

Joan Boada Masoliver Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’oposició de la població al 
projecte d’instal·lació d’una planta de bio-
massa al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell)
Tram. 311-01340/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40166 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Com valora el Govern que en una consulta popular 
organitzada per una entitat local de Palau d’Anglesola 
(Palau d’Anglesola Opina), el 72% dels veïns i veïnes 
que van participar en l’esmentada consulta s’oposés a la 
instal·lació de la planta de biomassa?

Palau del Parlament, 5 de gener de 2012

Joan Boada Masoliver Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possibilitat d’emplaçar 
la planta de biomassa del Palau d’Angleso-
la (Pla d’Urgell) més lluny dels nuclis urbans
Tram. 311-01341/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40167 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver, diputat, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Ha valorat el Govern la possibilitat de promoure un 
altre emplaçament, al projectat per la planta de biomas-
sa de Palau d’Anglesola, més allunyat de qualsevol nucli 
urbà?

Palau del Parlament, 5 de gener de 2012

Joan Boada Masoliver Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’aplicació d’una moratò-
ria en el desplegament de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 311-01357/09

Anunci
Jordi Miralles i Conte, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40232 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 19.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Jordi Miralles Conte, diputat, Laura Massana Mas, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Com valora el 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

Jordi Miralles Conte Laura Massana Mas
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el rebuig de la moratò-
ria en el desplegament de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 311-01358/09

Anunci
Jordi Miralles i Conte, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40233 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 19.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Jordi Miralles Conte, diputat, Laura Massana Mas, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– 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

Jordi Miralles Conte Laura Massana Mas
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió 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. 311-01359/09

Anunci
Jordi Miralles i Conte, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40234 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 19.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Jordi Miralles Conte, diputat, Laura Massana Mas, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines accions està portant a terme el conseller de 
Benestar Social i Família amb el Govern Central per tal 
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

Jordi Miralles Conte Laura Massana Mas
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió 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. 311-01360/09

Anunci
Jordi Miralles i Conte, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40235 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 19.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Jordi Miralles Conte, diputat, Laura Massana Mas, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Per quins motius 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

Jordi Miralles Conte Laura Massana Mas
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les causes de la disminució 
del nombre d’expedients resolts pel Depar-
tament de Benestar Social i Família el 2011
Tram. 311-01361/09

Anunci
Jordi Miralles i Conte, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40236 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 19.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Jordi Miralles Conte, diputat, Laura Massana Mas, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Com 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

Jordi Miralles Conte Laura Massana Mas
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les causes de la disminució 
en la concessió de prestacions d’ajut domi-
ciliari i teleassistència
Tram. 311-01362/09

Anunci
Jordi Miralles i Conte, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40237 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 19.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Jordi Miralles Conte, diputat, Laura Massana Mas, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– 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

Jordi Miralles Conte Laura Massana Mas
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les dades relatives a l’apli-
cació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a 
la dependència, que apareixen en els webs 
de l’Imserso i del Departament de Benestar 
Social i Família
Tram. 311-01363/09

Anunci
Jordi Miralles i Conte, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40238 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 19.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Jordi Miralles Conte, diputat, Laura Massana Mas, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Per quins motius 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

Jordi Miralles Conte Laura Massana Mas
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la modificació de les ac-
tuacions previstes en el projecte inicial de 
la plataforma per a autobús a la carretera 
C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llo-
bregat
Tram. 311-01365/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40257 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya té ja redactat l ‘estudi in-
formatiu i el constructiu - i també es va sotmetre a in-
formació 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, que es modificarà?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012

Celestino Corbacho Chaves, Eva Granados Galiano i Ro-
berto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la inclusió en els pressupos-
tos de la Generalitat de l’obra de la platafor-
ma per a autobús a la carretera C-245
Tram. 311-01366/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40258 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya té ja redactat l ‘estudi in-
formatiu i el constructiu - i també es va sotmetre a in-
formació 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 Granados Galiano i Ro-
berto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’inici de l’execució de les 
obres del projecte de la plataforma per a au-
tobús a la carretera C-245 entre Castellde-
fels i Cornellà de Llobregat
Tram. 311-01367/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40259 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 

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

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

Vist que el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya té ja redactat l ‘estudi in-
formatiu i el constructiu - i també es va sotmetre a in-
formació 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 Granados Galiano i Ro-
berto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari de les obres del 
carril VAO a l’autopista C-58 entre Ripollet i 
Barcelona
Tram. 311-01368/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40260 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Montserrat Capde-
vila Tatché, diputada, Roberto Edgardo Labandera Ga-
nachipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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 la Autopista C-58, el qual estava previst 
per a finals de l’any 2011.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– 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 
Tatché i Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, dipu-
tats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius del retard en 
l’acabament de les obres del carril VAO a 
l’autopista C-58 entre Ripollet i Barcelona
Tram. 311-01369/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40261 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Montserrat Cap-
devila Tatché, diputada, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
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 Comis-
sió.

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 la 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: 

– 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 i Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, dipu-
tats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures de finançament 
complementàries per a les obres del carril 
VAO a l’autopista C-58 entre Ripollet i Bar-
celona
Tram. 311-01370/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40262 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Montserrat Cap-
devila Tatché, diputada, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
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 Comis-
sió.

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 la 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 i Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, dipu-
tats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possibilitat que els vehi-
cles amb baixa ocupació circulin pel carril 
VAO de l’autopista C-58 entre Ripollet i Bar-
celona
Tram. 311-01371/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40263 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Montserrat Cap-
devila Tatché, diputada, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
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 Comis-
sió.

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 la 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 trans-
itada 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 i Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, dipu-
tats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el futur del Parc Natural de 
Collserola
Tram. 311-01372/09

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40268 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 25.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre el futur del Parc Natural de Collserola?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2012

Jordi Terrades i Santacreu Mònica Lafuente de la Torre
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els conflictes d’interessos 
dels membres dels consells d’administració 
dels consorcis sanitaris
Tram. 311-01373/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40300 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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 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 oralment 
en comissió 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. 311-01374/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40301 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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 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 oralment en 
comissió sobre un possible conflicte d’inte-
ressos d’un membre del Consell d’Adminis-
tració del Consorci de Salut i Social de Ca-
talunya, SA
Tram. 311-01375/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40302 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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: 

– Tenint en compte que el Consorci de Salut i Social de 
Catalunya SA realitza tasques l’execució i gestió de ser-
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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 oralment en 
comissió sobre la suspensió de l’esterilitza-
ció femenina pel mètode Essure a l’Hospi-
tal Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida 
(Segrià)
Tram. 311-01376/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40340 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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 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 oralment 
en comissió sobre el nombre de dones que 
han accedit a l’esterilització femenina pel 
mètode Essure des que únicament es fa per 
prescripció facultativa
Tram. 311-01377/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40341 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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 dones han accedit al mètode d’esterilització 
femenina Essure des de 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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de dones que han 
accedit al mètode Essure d’esterilització fe-
menina el 2011
Tram. 311-01378/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40342 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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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– 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 oralment en 
comissió sobre el nombre de dones que han 
accedit al mètode Essure d’esterilització fe-
menina els darrers quatre anys
Tram. 311-01391/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40614 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, 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 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 oralment en 
comissió sobre el nombre de centres sani-
taris públics o amb finançament públic que 
practiquen el mètode Essure d’esterilització 
femenina
Tram. 311-01392/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40615 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 

Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– A 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 oralment en 
comissió sobre el criteri per a accedir al mè-
tode Essure d’esterilització femenina
Tram. 311-01393/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40616 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

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

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

– Quin és el criteri 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



31 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 237

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial en règim de compravenda 
que passaran a règim de lloguer amb opció 
de compra a Barcelona
Tram. 311-01394/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40631 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, dipu-
tats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el preu del lloguer mensual 
dels pisos de protecció oficial que adminis-
tren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Institut Català del Sòl a Barcelona
Tram. 311-01395/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40632 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Rocío Martínez-Sampere 

Rodrigo, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Barcelo-
na?

– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, dipu-
tats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de sol·licitants 
registrats que esperen un habitatge de pro-
tecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Barcelona
Tram. 311-01396/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40633 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Rocío Martínez-Sampe-
re Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.
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– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, dipu-
tats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial administrats per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que han estat adjudicats a Barcelo-
na el 2011
Tram. 311-01397/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40634 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Rocío Martínez-Sampe-
re Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat de Barcelona, han estat adjudicats 
durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, dipu-
tats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de pisos de pro-
tecció oficial administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Barcelona
Tram. 311-01398/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40635 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, d’acord amb el que estableix l’article 143 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, dipu-
tats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’habitatges 
de protecció oficial buits administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ins-
titut Català del Sòl que hi ha a Barcelona
Tram. 311-01399/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40636 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, dipu-
tats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial en règim de compravenda 
que passaran a règim de lloguer amb opció 
de compra a Sant Just Desvern (Baix Llo-
bregat)
Tram. 311-01400/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40637 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Sant Just Desvern?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra, i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el preu del lloguer mensual 
dels pisos de protecció oficial que adminis-
tren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Institut Català del Sòl a Sant Just Desvern 
(Baix Llobregat)
Tram. 311-01401/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40638 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Sant Just 
Desvern?

– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP 
SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de sol·licitants 
registrats que esperen un habitatge de pro-
tecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Tram. 311-01402/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40639 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Sant Just Desvern?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial administrats per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que han estat adjudicats a Sant Just 
Desvern (Baix Llobregat) el 2011
Tram. 311-01403/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40640 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat de Sant Just Desvern, han estat 
adjudicats durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’habitatges 
de protecció oficial buits administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ins-
titut Català del Sòl que hi ha a Sant Just 
Desvern (Baix Llobregat)
Tram. 311-01404/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40641 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
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diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat de 
Sant Just Desvern?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de pisos de pro-
tecció oficial administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Sant Just Desvern (Baix 
Llobregat)
Tram. 311-01405/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40642 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Sant Just Desvern?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial en règim de compravenda 
que passaran a règim de lloguer amb opció 
de compra a Montcada i Reixac (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 311-01406/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40643 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Montcada i Reixac?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el preu del lloguer mensual 
dels pisos de protecció oficial que adminis-
tren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Institut Català del Sòl a Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental)
Tram. 311-01407/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40644 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Montcada 
i Reixac?

– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de sol·licitants 
registrats que esperen un habitatge de pro-
tecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Cata-
là del Sòl a Montcada i Reixac (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 311-01408/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40645 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Montcada i Reixac?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial administrats per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que han estat adjudicats a Montcada 
i Reixac (Vallès Occidental) el 2011
Tram. 311-01409/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40646 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, diputat Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat de Montcada i Reixac, han estat 
adjudicats durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’habitatges 
de protecció oficial buits administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ins-
titut Català del Sòl que hi ha a Montcada i 
Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 311-01410/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40647 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat de 
Montcada i Reixac?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de pisos de pro-
tecció oficial administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental)
Tram. 311-01411/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40648 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Montcada i Reixac?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial en règim de compravenda 
que passaran a règim de lloguer amb opció 
de compra a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 311-01412/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40649 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-

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

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Gavà?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el preu del lloguer mensual 
dels pisos de protecció oficial que adminis-
tren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Institut Català del Sòl a Gavà (Baix Llobre-
gat)
Tram. 311-01413/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40650 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Gavà?
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– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de sol·licitants 
registrats que esperen un habitatge de pro-
tecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 311-01414/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40651 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Gavà?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial administrats per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Cata-
là del Sòl que han estat adjudicats a Gavà 
(Baix Llobregat) el 2011
Tram. 311-01415/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40652 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat de Gavà, han estat adjudicats du-
rant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’habitatges 
de protecció oficial buits administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ins-
titut Català del Sòl que hi ha a Gavà (Baix 
Llobregat)
Tram. 311-01416/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40653 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
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diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total (2008 unitats), estan a la província de Barcelona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat 
de Gavà?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de pisos de pro-
tecció oficial administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 311-01417/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40654 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Gavà?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’habitatges 
de protecció oficial en règim de compra-
venda que passaran a règim de lloguer amb 
opció de compra al Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 311-01418/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40655 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
del Prat de Llobregat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el preu del lloguer mensual 
dels pisos de protecció oficial que adminis-
tren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Institut Català del Sòl al Prat de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 311-01419/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40656 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat del Prat de 
Llobregat?

– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de sol·licitants 
registrats que esperen un habitatge de pro-
tecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-01420/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40657 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat del Prat de Llobregat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial administrats per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que han estat adjudicats al Prat de 
Llobregat (Baix Llobregat) el 2011
Tram. 311-01421/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40658 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat del Prat de Llobregat, han estat 
adjudicats durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’habitatges 
de protecció oficial buits administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ins-
titut Català del Sòl que hi ha al Prat de Llo-
bregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-01422/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40659 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 

diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat del 
Prat de Llobregat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de pisos de pro-
tecció oficial administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha al Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 311-01423/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40660 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat del Prat de Llobregat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial en règim de compravenda 
que passaran a règim de lloguer amb op-
ció de compra a Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 311-01424/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40661 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Cornellà de Llobregat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el preu del lloguer mensual 
dels pisos de protecció oficial que adminis-
tren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Institut Català del Sòl a Cornellà de Llobre-
gat (Baix Llobregat)
Tram. 311-01425/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40662 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Cornellà 
de Llobregat?

– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de sol·licitants 
registrats que esperen un habitatge de pro-
tecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Cornellà de Llobregat (Baix Llobre-
gat)
Tram. 311-01426/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40663 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Cornellà de Llobregat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP 
SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial administrats per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que han estat adjudicats a Cornellà 
de Llobregat (Baix Llobregat) el 2011
Tram. 311-01427/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40664 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat de Cornellà de Llobregat, han es-
tat adjudicats durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP 
SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’habitatges 
de protecció oficial buits administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ins-
titut Català del Sòl que hi ha a Cornellà de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-01428/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40665 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
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el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat de 
Cornellà de Llobregat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de pisos de 
protecció oficial administrats per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Cata-
là del Sòl que hi ha a Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 311-01429/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40666 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Cornellà de Llobregat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial en règim de compravenda 
que passaran a règim de lloguer amb opció 
de compra a Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 311-01430/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40667 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quina serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Cerdanyola del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el preu del lloguer mensual 
dels pisos de protecció oficial que adminis-
tren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Institut Català del Sòl a Cerdanyola del Va-
llès (Vallès Occidental)
Tram. 311-01431/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40668 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Cerdanyo-
la del Vallès?

– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de sol·licitants 
registrats que esperen un habitatge de pro-
tecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 311-01432/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40669 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Cerdanyola del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial administrats per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Cata-
là del Sòl que han estat adjudicats a Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) el 2011
Tram. 311-01433/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40670 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, diputat Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat de Cerdanyola del Vallès, han es-
tat adjudicats durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’habitatges 
de protecció oficial buits administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ins-
titut Català del Sòl que hi ha a Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-01434/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40671 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, diputat Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat de 
Cerdanyola del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de pisos de 
protecció oficial administrats per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Cata-
là del Sòl que hi ha a Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 311-01435/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40672 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Cerdanyola del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial en règim de compravenda 
que passaran a règim de lloguer amb opció 
de compra a Barberà del Vallès (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 311-01436/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40673 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 

d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Barberà del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el preu del lloguer mensual 
dels pisos de protecció oficial que adminis-
tren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Institut Català del Sòl a Barberà del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 311-01437/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40674 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
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Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Barberà 
del Vallès?

– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de sol·licitants 
registrats que esperen un habitatge de pro-
tecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Barberà del Vallès (Vallès Occiden-
tal)
Tram. 311-01438/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40675 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Barberà del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial administrats per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que han estat adjudicats a Barberà 
del Vallès (Vallès Occidental) el 2011
Tram. 311-01439/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40676 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat de Barberà del Vallès, han estat 
adjudicats durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’habitatges 
de protecció oficial buits administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ins-
titut Català del Sòl que hi ha a Barberà del 
Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-01440/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40677 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat de 
Barberà del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, i Montserrat Capdevila Tatché, diputats 
del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de pisos de pro-
tecció oficial administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Barberà del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 311-01441/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40678 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Barberà del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, i Montserrat Capdevila Tatché, diputats 
del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial en règim de compravenda 
que passaran a règim de lloguer amb opció 
de compra a Badia del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 311-01442/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40679 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
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d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Badia del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, i Montserrat Capdevila Tatché, diputats 
del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el preu del lloguer mensual 
dels pisos de protecció oficial que adminis-
tren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’Institut Català del Sòl a Badia del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 311-01443/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40680 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Badia del 
Vallès?

– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi, Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de sol·licitants 
registrats que esperen un habitatge de pro-
tecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Badia del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 311-01444/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40681 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Badia del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, i Montserrat Capdevila Tatché, diputats 
del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial administrats per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que han estat adjudicats a Badia del 
Vallès (Vallès Occidental) el 2011
Tram. 311-01445/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40682 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat de Badia del Vallès, han estat ad-
judicats durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, i Montserrat Capdevila Tatché, diputats 
del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’habitatges 
de protecció oficial buits administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ins-
titut Català del Sòl que hi ha a Badia del Va-
llès (Vallès Occidental)
Tram. 311-01446/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40683 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat de 
Badia del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi, Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de pisos de pro-
tecció oficial administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Badia del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 311-01447/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40684 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capde-
vila Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Badia del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial en règim de compravenda 
que passaran a règim de lloguer amb opció 
de compra a Badalona (Barcelonès)
Tram. 311-01448/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40685 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Caterina Mieras i Barce-
ló, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-

lament, presenten la pregunta següent, per tal que els si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Badalona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Caterina Mieras i Barceló, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el preu del lloguer mensual 
dels pisos de protecció oficial que adminis-
tren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Institut Català del Sòl a Badalona (Barce-
lonès)
Tram. 311-01449/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40686 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Caterina Mieras i Barce-
ló, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Badalona?
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– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Caterina Mieras i Barceló, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de sol·licitants 
registrats que esperen un habitatge de pro-
tecció oficial administrat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català 
del Sòl a Badalona (Barcelonès)
Tram. 311-01450/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40687 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Caterina Mieras i Barce-
ló, del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Badalona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra, Ganachipi, i Caterina Mieras i Barceló, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges de 
protecció oficial administrats per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que han estat adjudicats a Badalona 
(Barcelonès) el 2011
Tram. 311-01451/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40688 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat Caterina Mieras i Barceló, 
diputada, del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat de Badalona, han estat adjudicats 
durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Caterina Mieras i Barceló, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’habitatges 
de protecció oficial buits administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ins-
titut Català del Sòl que hi ha a Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 311-01452/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40689 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Caterina Mieras i Barce-
ló, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat de 
Badalona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Caterina Mieras i Barceló, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de pisos de pro-
tecció oficial administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Badalona (Barcelonès)
Tram. 311-01453/09

Anunci
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40690 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la comissió de territori  
i sostenibilitat

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Caterina Mieras i Barce-

ló, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Badalona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Caterina Mieras i Barceló, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius per a tancar el 
Programa d’ocupació autònoma
Tram. 311-01463/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40858 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

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: 

– Quins han estat els motius per tancar el Programa 
d’Ocupació Autònoma?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la continuació del suport 
a la creació d’ocupació d’autònoms amb el 
tancament del Programa d’ocupació autò-
noma
Tram. 311-01464/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40859 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

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: 

– Com pensa el Govern continuar donat suport a la cre-
ació d’ocupació d’autònoms després del tancament del 
Programa d’Ocupació Autònoma?

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 perjudici a la creació 
d’ocupació amb el tancament del Programa 
d’ocupació autònoma
Tram. 311-01465/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40860 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

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: 

– No creu el Govern que el tancament del Programa 
d’Ocupació Autònoma perjudica la creació d’ocupació a 
Catalunya?

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 causes de la desaparició 
de més de sis mil treballadors autònoms el 
darrer trimestre del 2011
Tram. 311-01466/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40861 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

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: 

– Quines causes creu el govern que han estat que a Cata-
lunya durant l’últim trimestre de l’any passat hagin desa-
paregut més de 6.000 autònoms?

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 l’opinió dels representants 
del sector dels treballadors autònoms sobre 
el tancament del Programa d’ocupació au-
tònoma
Tram. 311-01467/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40862 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

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: 

– Ha tingut en compte el govern l’opinió del representats 
del sector en la decisió de tancar el Programa d’Ocupa-
ció Autònoma?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reunió amb els represen-
tants del sector dels treballadors autònoms 
per a consensuar la política de suport a la 
creació d’ocupació autònoma després del 
tancament del Programa d’ocupació autò-
noma
Tram. 311-01468/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40863 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 25.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

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 el govern la intenció de reunir-se amb els represen-
tants del sector de forma immediata per consensuar les 
polítiques de suport a la creació d’ocupació autònoma, 
especialment, després del tancament del Programa Ocu-
pació Autònoma?

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 l’estat d’execució de la Llei 
5/2004, de creació de llars d’infants de qua-
litat
Tram. 311-01469/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40952 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’estat de l’execució de la Llei 5/2004?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el model de finançament de 
les llars d’infants de titularitat pública
Tram. 311-01470/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40953 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el model de finançament de les llars d’infants 
de la xarxa de titularitat pública de Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el model de finançament del 
Departament d’Ensenyament per a l’educa-
ció dels nens de zero a tres anys
Tram. 311-01471/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40954 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el model de finançament de l’educació 0-3 del 
Departament d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el model organitzatiu i de 
personal de les llars d’infants de titularitat 
pública
Tram. 311-01472/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40955 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el model organitzatiu i de personal de les llars 
d’infants de la xarxa de titularitat pública?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de creació de 
places de llars d’infants de titularitat pública 
per als propers tres anys
Tram. 311-01473/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40956 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la previsió de creació de places de llars d’in-
fants de titularitat pública per als propers 3 anys?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de creació de 
places de llars d’infants de privades per als 
propers tres anys
Tram. 311-01474/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40957 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quina és la previsió que fa el Departament d’Ensenya-
ment de creació de places de llars d’infants privades per 
als propers 3 anys?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el model de finançament del 
Departament d’Ensenyament per a les es-
coles públiques de música i dansa
Tram. 311-01475/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40958 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el model de finançament de les escoles de mú-
sica i dansa públiques del Departament d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el model de finançament del 
Departament d’Ensenyament per a les es-
coles privades de música
Tram. 311-01476/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40959 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-

ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el model de finançament de les escoles de mú-
sica privades del Departament d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el mapa de les escoles d’en-
senyaments artístics del Departament d’En-
senyament
Tram. 311-01477/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40960 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el mapa de les escoles d’ensenyaments artístics 
del Departament d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el garantiment dels requisits 
que s’exigeixen a les llars d’infants en com-
pliment de la Llei 5/2004, de creació de llars 
d’infants de qualitat, amb relació als ajuts 
que reben de la Generalitat
Tram. 311-01478/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40961 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Considera el Govern que amb l’actual aportació de 
la Generalitat a les llars d’infants garanteix «el caràc-
ter educatiu, la qualitat i els requisits mínim que han de 
complir els diversos models de llars d’infants» que s’exi-
geixen a la Llei 5/2004?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les empreses amb què el 
Departament d’Interior ha mantingut algun 
contacte per a la possible renovació dels 
uniformes dels mossos d’esquadra
Tram. 311-01479/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41064 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 d’empreses amb les que el Depar-
tament d’Interior ha mantingut algun tipus de contacte 
per preparar el possible canvi d’uniformitat dels Mossos 
d’esquadra?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el cost dels treballs i dels 
contactes del Departament d’Interior per a 
la possible renovació dels uniformes dels 
mossos d’esquadra
Tram. 311-01480/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41065 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 han tingut per ara els treballs i contactes 
previs endegats pel Departament d’Interior per estudiar 
un possible canvi d’uniformitat dels Mossos d’esquadra?

Palau del Parlament, 19 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 renovació dels uniformes 
dels mossos d’esquadra en un context de 
retallades pressupostàries en la seguretat 
pública
Tram. 311-01481/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41066 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 Departament d’Interior fer possible un 
canvi en la uniformitat dels Mossos d’esquadra durant 
els propers anys tenint present les retallades pressupos-
tàries que estan patint els pressupostos destinats a la se-
guretat pública?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la percepció d’alguna dismi-
nució de les sancions de trànsit al gener del 
2012 atribuïble a una possible acció de pro-
testa dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01482/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41067 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 notat el Servei Català de Transit una disminució 
en el número de sancions de trànsit imposades durant 
el mes de gener del 2012 que poguessin ser atribuïdes a 
algun tipus d’acció de protesta dels mossos d’esquadra?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els controls de trànsit no 
programats al gener del 2012
Tram. 311-01483/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41068 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 constància el Departament d’Interior de que s’hagin 
establert per part dels mossos d’esquadra durant el mes 
de gener de 2012 controls de trànsit no programats en 
algunes carreteres de Catalunya?

Palau del Parlament, 19 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 comunicació als mit-
jans de comunicació del fets ocorreguts en 
el control de trànsit del 16 de gener de 2012 
en què el conseller d’Interior va ésser aturat
Tram. 311-01489/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41074 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 informar de forma oficial el Departament d’Interior 
als mitjans de comunicació dels fets produïts en un con-
trol de trànsit el dia 16 de gener de 2012, quan el conse-
ller d’Interior va ser aturat en un control de trànsit?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la contribució de l’actitud 
del conseller d’Interior en un control de tràn-
sit del 16 de gener de 2012 a la percepció de 
la necessitat d’aquest tipus de controls
Tram. 311-01490/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41075 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 l’actitud del conseller d’In-
terior en ser aturat en un control de trànsit el dia 16 de 
gener de 2012 ajuda a que els conductors i conductores 
entenguin la necessitat dels controls de trànsit?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els objectius de la proposta 
de reglament de funcionament i organitza-
ció del Comitè d’Ètica Policial
Tram. 311-01491/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41076 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 objectius pretén assolir el Departament d’In-
terior amb la proposta d’un nou decret que regularà el 
Reglament de funcionament i organització del Comitè 
d’Ètica Policial?

Palau del Parlament, 19 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 el caràcter assessor a què 
resta reduït el Comitè d’Ètica Policial en el 
nou decret del Departament d’Interior
Tram. 311-01492/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41077 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 Comitè d’Ètica Policial queda re-
duït, segons el nou decret que prepara el Departament 
d’Interior, a un òrgan eminentment assessor i de reflexió?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la pèrdua de competències 
del Comitè d’Ètica Policial en el nou decret del  
Departament d’Interior
Tram. 311-01493/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41078 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 Comitè d’Ètica Policial, segons el 
nou decret que prepara el Departament d’Interior, deixa 

de tenir competència per proposar mesures adients per a 
la millora de la conducta ètica policial?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la pèrdua de competències 
del Comitè d’Ètica Policial en matèria d’in-
formació reservada i de trasllat al ministeri 
fiscal en el nou decret del Departament d’In-
terior
Tram. 311-01494/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41079 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 Comitè d’Ètica Policial, segons el 
nou decret que prepara el Departament d’Interior, deixa-
rà de poder interessar a l’òrgan competent per a l’ober-
tura de la corresponent informació reservada o el seu 
trasllat al Ministeri fiscal?

Palau del Parlament, 19 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 pels quals el Co-
mitè d’Ètica Policial deixa d’elaborar l’infor-
me públic anual del codi d’ètica policial en 
el nou decret del Departament d’Interior
Tram. 311-01495/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41080 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 Comitè d’Ètica Policial, segons el 
nou decret proposat pel Departament d’Interior deixarà 
d’elaborar un informe públic anual del Codi d’Ètica po-
licial?

Palau del Parlament, 19 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 el Co-
mitè d’Ètica Policial deixa d’ésser el respon-
sable de redactar el codi d’ètica policial en 
el nou decret del Departament d’Interior
Tram. 311-01496/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41081 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 Comitè d’Ètica Policial deixarà 
de ser el responsable, segons el nou decret proposat pel 

Departament d’Interior, de redactar el Codi d’Ètica Po-
licial?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els responsables de la re-
dacció del nou codi d’ètica policial i els cri-
teris per a seleccionar-los
Tram. 311-01497/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41082 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 persones han rebut o rebran i amb quins crite-
ris de selecció, l’encàrrec del Departament d’Interior de 
redactar un nou Codi d’Ètica Policial?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la participació en la redac-
ció del nou codi d’ètica policial dels experts 
que van participar en la del codi anterior
Tram. 311-01498/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41083 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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-
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ta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Te previst el Departament d’Interior en el procés d’ela-
boració del nou codi d’Ètica Policial, recavar la partici-
pació o l’opinió dels experts que com l’ex fiscal Carlos 
Jiménez Villarejo, la catedràtica de Dret Penal, Merche 
Garcia Aran i l’advocada, Gemma Calvet, varen partici-
par en la redacció de l’anterior Codi d’Ètica?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el tancament del Servei 
d’Informació i Orientació a les Víctimes del 
Terrorisme
Tram. 311-01499/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41084 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 ha tancat el Govern el Servei d’Infor-
mació i Orientació a les Víctimes del terrorisme?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’estalvi que suposa el tan-
cament del Servei d’Informació i Orientació 
a les Víctimes del Terrorisme
Tram. 311-01500/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41085 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 estalvi de recursos econòmics suposa pel Govern 
el tancament de del Servei d’Informació i Orientació a 
les Víctimes del terrorisme?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la consideració de la si-
tuació política actual, especialment al País 
Basc, en el moment del tancament del Ser-
vei d’Informació i Orientació a les Víctimes 
del Terrorisme
Tram. 311-01501/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41086 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 tingut present el govern la situació política actu-
al, en especial al País Basc, que requereix de diverses 
mesures entre les que destaca el suport a les víctimes 
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d’atemptats terroristes, en el moment de decidir el tanca-
ment del Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes 
del terrorisme?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les alternatives d’atenció a 
les víctimes catalanes del terrorisme des-
prés del tancament del Servei d’Informació i 
Orientació a les Víctimes del Terrorisme
Tram. 311-01502/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41087 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 alternatives d’atenció ofereix el Govern a les 
víctimes catalanes del terrorisme, després de decidir el 
tancament del Servei d’Informació i Orientació a les 
Víctimes del Terrorisme?

Palau del Parlament, 19 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 con-
sidera que les víctimes catalanes del terro-
risme ja no necessiten una atenció especi-
alitzada
Tram. 311-01503/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41088 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 20.01.2012

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 Govern considera que a partir de 
l’any 2012 les víctimes catalanes del terrorisme ja no ne-
cessiten una atenció especialitzada i específica, diferent 
de la resta de víctimes de delictes?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la liquiditat de la tresoreria 
de la Generalitat en data del 20 de desem-
bre de 2011
Tram. 311-01509/09

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 41396 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 25.01.2012

A la Mesa de la Comisión de Economía, 
Finanzas y Presupuesto

Jordi Cañas Pérez, representante adjunto del Subgrupo 
Parlamentario de Ciudadanos, conforme a lo estable-
cido en el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Govern para que le sea 
respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamenta-
rio: 

– ¿Cuál era la liquidez de la tesorería del Govern de la 
Generalitat a fecha de 20 de diciembre de 2011, cuando 
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se anunció el Decreto ley 4/2011, de necesidades financi-
eras del sector público en prórroga presupuestaria?

Palau del Parlament, 20 de enero de 2012

Jordi Cañas Pérez
Representante adjunto del SP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els ajuts públics atorgats 
a Spanair del 2009 ençà i la previsió per al 
2012
Tram. 311-01510/09

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 41397 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jordi Cañas Pérez, representant adjunt del Subgrup Par-
lamentari de Ciutadans, 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 han estat les subvencions o ajuts públics ator-
gats pel Govern de la Generalitat a Spanair des de l’any 
2009?

– Quines són les subvencions o ajuts públics previstos 
per aquest mateix concepte per a 2012?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Jordi Cañas Pérez
Representant adjunt del SP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió del Departament 
d’Interior de convocar places de bombers
Tram. 311-01511/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41491 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.01.2012

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: 

– Confirma el Govern que el Departament d’Interior no 
preveu convocar noves places de bombers els anys 2012 
i 2013?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les conseqüències en la 
prestació del servei de la decisió del Depar-
tament d’Interior de no convocar places de 
bombers
Tram. 311-01512/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41492 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.01.2012

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 conseqüències preveu el Govern que pot tenir 
per a la correcte prestació del Servei d’Extinció d’Incen-
dis i Salvaments la decisió del Departament d’Interior 
de no convocar noves places de bombers durant els anys 
2012 i 2013?

Palau del Parlament, 23 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 coherència de la decisió 
del Departament d’Interior de no convocar 
places de bombers amb relació a les con-
clusions de la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 311-01513/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41493 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.01.2012

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 la decisió del Departament 
d’Interior de no convocar noves places de bombers pels 
anys 2012 i 2013 és coherent amb les conclusions de la 
Comissió parlamentària d’investigació sobre l’incendi 
d’Horta de Sant Joan?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les negociacions del Depar-
tament d’Interior amb els sindicats de bom-
bers sobre la convocatòria de noves places
Tram. 311-01514/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41494 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.01.2012

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 negociacions ha mantingut el Departament 
d’Interior amb els sindicats de bombers abans de deci-
dir que no convocarà noves places de bombers durant els 
anys 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el futur del Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat
Tram. 311-01515/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41499 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 25.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

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

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

– Quina és la política que preveu aplicar el Govern en 
relació al futur del Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012

Hortènsia Grau Juan Jaume Bosch Mestres
Diputada GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA



31 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 237

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 111

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions previstes per 
a potenciar el Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat
Tram. 311-01516/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41500 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 25.01.2012

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quines actuacions té previstes el Govern per potenciar 
el paper del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012

Hortènsia Grau Juan Jaume Bosch Mestres
Diputada GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procediment administratiu seguit 
per a eliminar el servei d’autobús nocturn 
entre Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i Vila-
franca del Penedès
Tram. 314-15906/09

Rectificació del text presentat
Reg. 41503 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, comunica a la Mesa del Parlament que ha 
advertit l’errada següent en la pregunta amb resposta 
escrita amb número de tramitació 314-15906/09 i amb 
número de registre 40152 (BOPC 226, 98).

On diu: «És legal no donar...»

Ha de dir: «Considera correcte el Govern no donar»

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica al Consorci 
d’Educació de Barcelona
Tram. 314-16126/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40482 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 ha estat l’aportació econòmica de la Generalitat 
al Consorci d’Educació de Barcelona l’any 2011 desglos-
sada en despesa corrent i d’inversió?

2. Quina és l’aportació prevista per l’any 2012 desglossa-
da de la mateixa forma?

3. Quin percentatge de despesa suposen aquestes aporta-
cions respecte el total de despesa del Consorci d’Educa-
ció en ambdues anualitats?

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 liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
d’educació el 2011
Tram. 314-16127/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40483 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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. Quines han estat les aportacions econòmiques pres-
supostades i liquidades de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Barcelona en política d’Educació l’any 
2011 desglossades en primer i segon semestre i detallant 
el projecte o actuació?

2. Quines aportacions es preveuen preveure pressupos-
tàriament per a l’exercici 2012 i per a quines actuacions 
o projectes?

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’aportació econòmica dels contrac-
tes programa del Ministeri d’Educació des-
tinada a centres educatius de Barcelona el 
2011
Tram. 314-16128/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40484 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– De l’aportació econòmica transferida pel Ministeri 
d’Educació a la Generalitat de Catalunya durant l’any 
2011 dins dels «Contratos-Programa», quina partida de 
l’aportació ha estat destinada a centres educatius de 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 d’aules d’acollida i d’inte-
gradors socials als centres educatius de 
Barcelona els cursos 2010-2011 i 2011-2012
Tram. 314-16129/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40485 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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. Quantes aules d’acollida i quants integradors socials 
hi havia als centres educatius de la ciutat de Barcelona 
al curs 2010-2011?

2. Quantes aules d’acollida i quants integradors socials 
hi ha als centres educatius de la ciutat de Barcelona actu-
alment al curs 2011-2012?

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 el nombre d’alumnes que s’han donat 
de baixa als centres educatius de Barcelona 
el curs 2011-2012
Tram. 314-16130/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40486 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Quants alumnes s’han donat de baixa per aquest curs 
escolar 2011-12 als centres educatius de la ciutat de Bar-
celona, desglossat per nivells educatius?

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 la previsió de construcció de les es-
coles que funcionen en aules prefabricades 
a Barcelona per al curs 2012-2013
Tram. 314-16131/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40487 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Quina és la previsió de construcció que existeix per al 
proper curs 2012 en relació als CEIPs que estan ubicats 
en barracots 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 famílies que no han po-
gut accedir a l’escola escollida per al primer 
curs d’educació secundària obligatòria a 
Barcelona el curs 2011-2012
Tram. 314-16132/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40488 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 famílies no han pogut optar a l’escola escolli-
da en primera opció, a 1r ESO al procés de matriculació 
del curs escolar 2011-2012 a la ciutat de Barcelona, des-
glossant la quantitat per Districtes, per Barris i en cen-
tres públics i concertats?

2. Respecte als casos anteriors, quines han estat les esco-
les triades en primera opció?

3. Quantes famílies no han pogut optar a cap dels centres 
escollits a la primera o següents opcions, a 1r ESO al 
procés de matriculació del curs escolar 2011-2012 a la 
ciutat de Barcelona, desglossant la quantitat per Distric-
tes, per Barris i en centres públics i concertats?

4. Quantes places van ser assignades d’ofici?

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 famílies que no van po-
der accedir a l’escola escollida per al primer 
curs d’educació secundària obligatòria el 
curs 2010-2011
Tram. 314-16133/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40489 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 famílies no han pogut optar a l’escola escolli-
da en primera opció, a 1r ESO al procés de matriculació 
del curs escolar 2010-2011 a la ciutat de Barcelona, des-
glossant la quantitat per Districtes, per Barris i en cen-
tres públics i concertats?

2. Respecte als casos anteriors, quines han estat les esco-
les triades en primera opció?

3. Quantes famílies no han pogut optar a cap dels centres 
escollits a la primera o següents opcions, a 1r ESO al 
procés de matriculació del curs escolar 2010-2011 a la 
ciutat de Barcelona, desglossant la quantitat per Distric-
tes, per Barris i en centres públics i concertats?

4. Quantes places van ser assignades d’ofici?

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 
l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la 
formació i l’ocupació dels joves el segon se-
mestre del 2012
Tram. 314-16134/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40490 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
durant el segon semestre de 2012 per tal de fomentar la 
formació i l’ocupació entre els joves de la ciutat de Bar-
celona?

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 a les associacions de 
mares i pares per a activitats extraescolars 
per al centres educatius concertats de Bar-
celona els cursos del període 2007-2011 i la 
previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16135/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40491 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 a les 
AMPAs per a activitats extraescolars que amplien els 
camps d’educació i socialització de l’alumnat escolarit-
zat en centres educatius sostinguts amb fons públics que 

imparteixen ensenyaments d’educació infantil de segon 
cicle i/o ensenyaments obligatoris de la ciutat de Barce-
lona 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?

4. Quins han estat els alumnes beneficiaris a 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 a les famílies per a 
activitats extraescolars de centres educa-
tius públics i concertats de Barcelona els 
cursos del període 2007-2011 i la previsió 
per al curs 2011-2012
Tram. 314-16136/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40492 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 a les 
famílies per a activitats extraescolars realitzades durant 
el curs en centres públics i concertats de la ciutat de Bar-
celona al curs 2010-2011 desglossat per 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 a cada anu-
alitat?

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 la formació per-
manent del professorat no universitari de 
Barcelona els cursos del període 2007-2011 
i la previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16137/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40493 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 per 
a activitats de formació permanent del professorat de 
nivell no universitari de la ciutat de Barcelona al curs 
2010-2011 desglossat per anualitats i primer i segon se-
mestre 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 es-
crit sobre l’import liquidat per a pràctiques 
d’alumnes en institucions i empreses de pa-
ïsos estrangers per als instituts de Barcelo-
na els cursos del període 2007-2011 i la pre-
visió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16138/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40494 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 per a 
pràctiques d’alumnes en Institucions i/o empres d’altres 
països dels IES de la ciutat de Barcelona al curs 2010-
2011 desglossat per tipus de centre segons titularitat, 
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?

4. Quins han estat els alumnes beneficiaris a 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 activitats i funcionament de federa-
cions i associacions de centres no univer-
sitaris de Barcelona els cursos del període 
2007-2011 i la previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16139/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40495 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 
ajudes per a activitats i funcionament de federacions i 
associacions de centres no universitaris 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 per als centres de 
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 l’import liquidat a les associacions 
de mares i pares per a activitats d’alumnes 
i adults amb necessitats educatives espe-
cials dels centres educatius concertats de 
Barcelona els cursos del període 2007-2011 
i la previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16140/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40496 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 import liquidat ha destinat la Generalitat a les 
AMPAs per activitats a favor d’alumnes i persones adul-
tes amb necessitats educatives especials dels 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?

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 l’aprenentatge actiu d’idiomes en els 
centres educatius de Barcelona els cursos 
del període 2007-2011 i la previsió per al 
curs 2011-2012
Tram. 314-16141/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40497 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 import liquidat ha destinat la Generalitat per 
ajuts a l’aprenentatge actiu d’idiomes en els centres edu-
catius de la ciutat de Barcelona al curs 2010-2011 des-
glossat per tipus de centre segons titularitat, 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?

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 es-
crit sobre l’import liquidat per a despeses 
d’acolliment i aprenentatge de la llengua ca-
talana d’alumnes estrangers de nova incor-
poració a Barcelona els cursos del període 
2007-2011 i la previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16142/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40498 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 import liquidat ha destinat la Generalitat per a 
despeses de suport a l’acollida i aprenentatge de la llen-
gua catalana destinat a l’alumnat estranger de nova in-
corporació 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 per als centres de 
la ciutat de Barcelona?

4. Quins han estat els alumnes beneficiaris a cada anu-
alitat?

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 projectes de bi-
blioteca escolar dels centres educatius de 
Barcelona els cursos del període 2007-2011 
i la previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16143/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40499 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 per a 
projectes de biblioteca escolar dels centres educatius 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?

4. Quins han estat els alumnes beneficiaris a 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 per a despeses de 
monitors de menjador, esbarjo i transport 
dels centres educatius d’educació especial 
concertats de Barcelona els cursos del perí-
ode 2007-2011 i la previsió per al curs 2011-
2012
Tram. 314-16144/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40500 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 per a 
despeses de monitors dels serveis de menjador, esbarjo 
i transport dels centres educatius concertats d’educació 
especial de la ciutat de Barcelona al curs 2010-2011 des-
glossat per anualitats i primer i segon semestre de ca-
dascuna?

2. Quina és la previsió pel curs 2011-2012 desglossada de 
la mateixa forma?

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 funcionament 
de les llars d’infants de titularitat municipal 
de Barcelona el curs 2010-2011 i la previsió 
per al curs 2011-2012
Tram. 314-16145/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40501 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 per al 
funcionament de les escoles bressol de titularitat munici-
pal 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?

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 al funcionament 
de les escoles de música de titularitat mu-
nicipal de Barcelona el curs 2010-2011 i la 
previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16146/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40502 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 per 
al funcionament de les escoles de música de titularitat 
municipal de la ciutat de Barcelona al curs 2010-2011 
desglossat per anualitats i primer i segon semestre de ca-
dascuna?

2. Quina és la previsió pel curs 2011-2012 desglossada de 
la mateixa forma?

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 ajuts destinats a l’escolarització 
en llars d’infants municipals de Barcelona
Tram. 314-16147/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40503 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 ha destinat la Generalitat pela ajuts a l’es-
colarització dels infants matriculats a les escoles bressol 
municipals de la ciutat de Barcelona al curs 2010-2011?

2. Quines ajudes econòmiques es preveuen al curs 2011-
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 ajuts destinats a l’escolarització 
en llars d’infants privades de Barcelona
Tram. 314-16148/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40504 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 ajudes econòmiques per a famílies han estat 
destinades a l’escolarització d’alumnes a escoles bressol 
privades sense afany de lucre de la ciutat de Barcelona 
als cursos 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 i 2010-
2011?

2. Quines han estat les escoles bressol beneficiàries 
d’aquestes ajudes?

3. Quines ajudes econòmiques es preveuen al curs 2011-
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 el nombre d’hores d’anglès als cen-
tres educatius de primària i secundària de 
Barcelona
Tram. 314-16149/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40505 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 d’anglès s’impartien durant el curs 
2010-2011 als cursos de primària i secundària impartits 
als centres educatius de la ciutat de Barcelona públics i 
concertats?

2. Quantes hores d’anglès s’imparteixen al curs 2011-
2012 als curos de primària i secundària impartits als 
centres educatius de la ciutat de Barcelona públics i con-
certats?

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’increment de les plantilles dels cen-
tres educatius de Barcelona el curs 2010-
2011
Tram. 314-16150/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40506 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 ha estat l’increment de les plantilles dels centres 
docents de la ciutat de Barcelona durant el curs 2010-
2011 respecte al curs 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 els imports destinats a obres de refor-
ma i millorament dels centres educatius de 
Barcelona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16151/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40507 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Quants diners ha destinat la Generalitat a obres de re-
forma i millora als centres educatius de la ciutat de Bar-
celona al primer i segon semestre de l’any 2010?

– Quants diners ha destinat la Generalitat a obres de re-
forma i millora als centres educatius de la ciutat de Bar-
celona al primer i segon semestre de l’any 2011?

– D’aquests imports, quins formen part de l’aportació 
econòmica al Consorci d’Educació de Barcelona per in-
versió?

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 de famílies que no han po-
gut accedir a l’escola escollida per al curs 
de P3 a Barcelona el curs 2010-2011
Tram. 314-16152/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40508 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 famílies no han pogut optar a l’escola esco-
llida en primera opció, a P3 al procés de matriculació 
del curs escolar 2010-2011 a la ciutat de Barcelona, des-
glossant la quantitat per Districtes, per Barris i segons el 
centre escolar sigui públic o concertat?

2. Respecte als casos anteriors, quines han estat les esco-
les triades en primera opció?

3. Quantes famílies no han pogut optar a cap dels centres 
escollits a la primera o següents opcions, a P3 al procés 
de matriculació del curs escolar 2010-2011 a la ciutat de 
Barcelona, desglossant la quantitat per Districtes, per 
Barris i segons el centre escolar sigui públic o concertat?

4. Quantes places van ser assignades d’ofici?

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 famílies que no han po-
gut accedir a l’escola escollida per al curs 
de P3 a Barcelona el curs 2011-2012
Tram. 314-16153/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40509 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 famílies no han pogut optar a l’escola escolli-
da en primera opció, a P3 al procés de matriculació del 
curs escolar 2011-2012 a la ciutat de Barcelona, desglos-
sant la quantitat per Districtes, per Barris i en centres 
públics i concertats?

2. Respecte als casos anteriors, quines han estat les esco-
les triades en primera opció?

3. Quantes famílies no han pogut optar a cap dels centres 
escollits a la primera o següents opcions, a P3 al procés 
de matriculació del curs escolar 2011-2012 a la ciutat de 
Barcelona, desglossant la quantitat per Districtes, per 
Barris i en centres públics i concertats?

4. Quantes places van ser assignades d’ofici?

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’aportació econòmica del Programa 
Educa3 destinada a centres educatius de 
Barcelona el 2011
Tram. 314-16154/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40510 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– De l’aportació econòmica transferida pel Ministeri 
d’Educació a la Generalitat durant l’any 2011 dins del 
Programa Plan Educa 3, quina partida de l’aportació ha 
estat destinada a centres educatius de la ciutat de Bar-
celona?

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’aportació econòmica del Programa 
integral d’aprenentatge de llengües estran-
geres del Ministeri d’Educació destinada a 
centres educatius de Barcelona el 2011
Tram. 314-16155/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40511 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– De l’aportació econòmica transferida pel Ministeri 
d’Educació a la Generalitat de Catalunya durant l’any 
2011 dins del Programa Integral de «Aprendizaje de 
Lenguas Extranjeras», quina partida ha estat destinada 
als centres educatius de 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 sol·licituds per a estu-
diar formació professional presentades el 
curs 2011-2012 a Barcelona
Tram. 314-16156/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40512 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 sol·licituds per estudiar formació professional 
s’han presentat aquests curs escolar 2011-2012 a la ciutat 
de Barcelona desglossades per titulacions i per titularitat 
de centres?

2. D’aquestes sol·licituds quantes no han esdevingut ma-
triculacions i quantes no indicant els motius?

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’infants i joves amb ne-
cessitats educatives especials que no van 
poder ésser escolaritzats a Barcelona el 
curs 2010-2011
Tram. 314-16157/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40513 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputada 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 infants i joves amb necessitats educatives es-
pecials no van poder ser escolaritzats als centres d’Edu-
cació Especial i a les escoles ordinàries de la ciutat de 
Barcelona durant el curs 2010-2011 desglossant la quan-
titat en centres municipals, de la Generalitat o concertats 
i per districtes i barris?

2. Quines van ser les diferents raons que motivaren la no 
escolarització d’aquests infants i joves?

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’alumnes que no van as-
solir la graduació a l’ensenyament secunda-
ri obligatori a Barcelona el curs 2010-2011 i 
sobre la taxa d’èxit del quart curs
Tram. 314-16158/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40514 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 va ser la taxa d’èxit de 4t d’ESO i el nombre 
d’alumnes que no van assolir la graduació a l’ensenya-
ment secundari obligatori a la ciutat de Barcelona al curs 
2010-2011, desglossant aquest nombre d’alumnes per 
Districtes i Barris 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 calendari de construcció de l’Esco-
la Mediterrània de Barcelona
Tram. 314-16159/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40515 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 calendari previst per a la construcció del 
CEIP Mediterrània de la ciutat de Barcelona?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres?

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 calendari de construcció de l’Esco-
la Sant Martí de Barcelona
Tram. 314-16160/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40516 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 calendari previst per a la construcció del 
CEIP Sant Martí de la ciutat de Barcelona?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres?

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 centres educatius de 
primària i secundària que es preveu comen-
çar a construir els pròxims tres anys
Tram. 314-16161/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40517 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 construccions de centres educatius de primà-
ria i secundària de la ciutat de Barcelona està previst que 
comencin en el transcurs dels tres pròxims 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 l’import liquidat de l’exercici 2011 pel 
Programa de digitalització de les aules dels 
centres escolars de Barcelona
Tram. 314-16162/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40518 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 l’import liquidat de l’exercici 2011 pel 
Programa de Digitalització de les Aules dels centres es-
colars de Barcelona desglossat per semestres?

2. Quin va ser l’import liquidat durant les anualitats 
2007, 2008, 2009, i 2010?

3. Quin és l’import que es té previst destinar a l’exercici 
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 l’import liquidat per al finançament 
de les escoles d’adults de Barcelona el curs 
2010-2011 i la previsió per al curs 2011-2012
Tram. 314-16163/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40519 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 l’import econòmic liquidat que ha des-
tinat la Generalitat de Catalunya a finançar les escoles 
d’adults de la ciutat de Barcelona, l’any 2011 desglossat 
per conceptes?

2. Quin és l’import previst per a l’any 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 l’import destinat a finançar les esco-
les d’educació especial municipals, de la 
Generalitat i concertades de Barcelona el 
2011
Tram. 314-16164/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40520 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 l’import econòmic que ha destinat la Ge-
neralitat de Catalunya a finançar les escoles d’educació 
especial municipals, de la Generalitat i concertades de la 
ciutat de Barcelona l’any 2011 desglossant les quantitats 
en primer i segon semestre?

2. Quina quantitat es preveu destinar durant l’exercici 
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 el nombre de sol·licituds de plaça a 
les escoles d’adults de Barcelona el curs 
2011-2012
Tram. 314-16165/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40521 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 van sol·licitar una plaça a les es-
coles d’adults de la ciutat de Barcelona al curs escolar 
2011-2012, desglossades segons modalitat de formació, 
segons la titularitat del centre i per Districtes?

2. D’aquestes sol·licituds, quantes i quines no es van 
atendre i quins van ser els diferents motius?

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 a la construcció 
d’equipaments socials a Barcelona el 2010 
i el 2011
Tram. 314-16166/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40522 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 ha estat l’import pressupostat i liquidat en ma-
tèria de construcció d’equipaments socials a la ciutat de 

Barcelona per part de la Generalitat da Catalunya els 
anys 2010 i 2011, detallat per a cada construcció?

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 liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
adreçada a les famílies el 2010 i el 2011
Tram. 314-16167/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40523 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 econòmiques, pressu-
postades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a les 
famílies els anys 2010 i 2011, detallades per projecte o 
actuació?

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 finques de propietat de l’Ajunta-
ment de Barcelona cedides a la Generalitat 
el 2010 i el 2011
Tram. 314-16168/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40524 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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

– Quines finques de propietat de l’Ajuntament de Barce-
lona s’han cedit a la Generalitat de Catalunya, especifi-
cant el seu ús i ubicació, els anys 2010 i 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 finques de propietat de la Genera-
litat cedides a l’Ajuntament de Barcelona el 
2010 i el primer semestre del 2011
Tram. 314-16169/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40525 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 finques de propietat de la Generalitat de Cata-
lunya s’han cedit a l’Ajuntament de Barcelona, especifi-
cant el seu ús i ubicació, l’any 2010 i el primer semestre 
de 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 econòmiques liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
adreçada a la gent gran el 2010 i el 2011
Tram. 314-16170/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40526 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a la 
gent gran els anys 2010 i el 2011, detallades per projecte 
o actuació?

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 liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
d’habitatge el 2010 i el 2011
Tram. 314-16171/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40527 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política d’habitatge els 
anys 2010 i 2011, detallades per projecte o actuació?

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 aportacions econòmiques liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
adreçada als estrangers el 2010 i el 2011
Tram. 314-16172/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40528 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 econòmiques, pressu-
postades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a les 
persones estrangeres els anys 2010 i 2011, detallades per 
projecte o actuació?

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’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre grans establiments comercials a Bar-
celona del 2009al 2011
Tram. 314-16173/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40529 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

En les respostes a les preguntes 314-28555/08 I 314-
30880/08 al Parlament de Catalunya se’ns va facilitar 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans establi-
ments comercials a la ciutat de Barcelona des de l’any 
2005 fins el 2008. En canvi, en la resposta a la pregunta 
314-00315/09 al Parlament de Catalunya se’ns va dir que 
no es disposa d’aquestes dades desagregades a nivell de 
ciutat.

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

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost so-
bre grans establiments comercials a la ciutat de Barcelo-
na els anys 2009, 2010 i 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 econòmiques liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
adreçada a la infància el 2010 i el 2011
Tram. 314-16174/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a la 
infància els anys 2010 i 2011, detallades per projecte o 
actuació?

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 aportacions econòmiques liqui-
dades a l’Ajuntament de Barcelona en ma-
tèria d’infraestructures bàsiques i transport 
el 2010 i el 2011
Tram. 314-16175/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 econòmiques, pressu-
postades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’infraestructures 
bàsiques i transport els anys i 2011, detallades per pro-
jecte o actuació?

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’ingrés tributari derivat del tram auto-
nòmic de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques a Barcelona del 2004 al 2011
Tram. 314-16176/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40532 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques (tram autonòmic) a 
la ciutat de Barcelona en cada any des de 2004 fins 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’ingrés tributari derivat de l’impost 
que grava les activitats de joc, d’envit o d’at-
zar a Barcelona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16177/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40533 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost que 
grava les activitats de joc, d’envit o d’atzar a la ciutat de 
Barcelona els anys 2010 i 2011, desglossat per sales de 
bingo, casinos, màquines recreatives, canòdroms i fron-
tons, rifes, tómboles i combinacions aleatòries?

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 liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
adreçada a l’adolescència el 2011
Tram. 314-16178/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40534 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
l’adolescència l’any 2011, tot desglossat per semestres i 
detallades per projecte o actuació?

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’adquisició de béns immobles, locals 
i solars el 2011
Tram. 314-16179/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40535 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 adquisicions de béns immobles, 
locals i solars realitzades per part de la Generalitat de 
Catalunya durant 2011, tot desglossat per semestres i 
detallant la ubicació a la ciutat l’ús previst, el preu de 
compra i el venedor?

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, l’import i el concepte dels 
ajuts atorgats als comerciants el 2011
Tram. 314-16180/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40536 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 l’import, el nombre i el concepte de les ajudes 
que el Govern de la Generalitat ha atorgat als comerci-
ants durant 2011, desglossat per semestres i municipis?

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 liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
adreçada a les dones el 2010 i el 2011
Tram. 314-16181/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40537 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
les dones els anys 2010 i 2011, detallades per projecte 
o actuació?

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 liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
d’atenció social el 2010 i el 2011
Tram. 314-16182/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40538 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política d’atenció social 
els anys 2010 i 2011, detallades per projecte o actuació?

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 a l’Ajuntament de Bar-
celona en la compravenda de béns immo-
bles, locals i solars el 2010 i el 2011
Tram. 314-16183/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40539 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 ha estat l’import pressupostat i liquidat de cadas-
cuna de les operacions de compra-venda de solars, locals 
i/o edificis per part de la Generalitat de Catalunya amb 
l’Ajuntament de Barcelona els anys 2010 i 2011, detallant 
l’ús previst i el preu de compra?

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 cost de construcció i posada en 
marxa de residències i centres de dia a Bar-
celona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16184/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40540 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 ha estat el cost de construcció i posada en marxa 
de cadascuna de les noves residències - centres de dia a 
la ciutat de Barcelona els anys 2010 i 2011, detallant la 
seva ubicació i la data de funcionament?

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 liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
de promoció i difusió de la cultura el 2010 i 
el 2011
Tram. 314-16185/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40541 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de promoció i 
difusió de la cultura els anys 2010 i 2011, detallades per 
projecte o actuació?

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 liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en concep-
te de despeses de capitalitat, subsidiarietat 
i suplència el 2010 i el 2011
Tram. 314-16186/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40542 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 ha estat l’import pressupostat i liquidat de l’apor-
tació de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de 
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Barcelona en concepte de despeses de capitalitat, subsi-
diarietat i suplència els anys 2010 i 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’endeutament financer de l’Institut 
Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya per la promoció i la construc-
ció d’habitatges a Barcelona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16187/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40543 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 ha estat l’endeutament financer d’Incasol i Agen-
cia de l’Habitatge de Catalunya, en la promoció i cons-
trucció d’habitatges a la ciutat de Barcelona els anys 
2010 i 2011, especificant la ubicació i el nombre de vi-
vendes de l’edificació?

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 liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
adreçada als discapacitats el 2010 i el 2011
Tram. 314-16188/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40544 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a per-
sones amb discapacitat els anys 2010 i 2011, detallades 
per projecte o actuació?

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 liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
de foment dels drets civils el 2010 i el 2011
Tram. 314-16189/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40545 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de foment dels 
drets civils els anys 2010 i 2011, detallades per projecte 
o actuació?

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 aportacions econòmiques liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
d’educació el 2010 i el 2011
Tram. 314-16190/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40546 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política d’educació els 
anys 2010 i 2011, detallades per projecte o actuació?

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 liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
adreçada a persones en pobresa extrema el 
2010 i el 2011
Tram. 314-16191/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40547 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
persones en extrema pobresa els anys 2010 i 2011, deta-
llades per projecte o actuació?

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 data del 31 de de-
sembre de 2011 a l’Ajuntament de Barce-
lona per subvencions finalistes en matèria 
d’atenció primària el 2011
Tram. 314-16192/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40548 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 l’import liquidat a 31 de desembre de 2011 de 
les subvencions finalistes en matèria d’atenció primària 
de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barce-
lona de l’exercici 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’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre successions i donacions, a Barcelo-
na, el 2010 i el 2011
Tram. 314-16193/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40549 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost so-
bre successions i donacions a la ciutat de Barcelona els 
anys 2010 i 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 l’import liquidat de les transferènci-
es corrents i de capital atorgades a l’Ajunta-
ment de Barcelona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16194/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40550 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 ha estat l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències corrents i de capital atorgades per la Ge-
neralitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona els 
anys 2010 i 2011, detallat per cadascun dels conceptes?

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 de les transferènci-
es que la Generalitat ha rebut del Govern de 
l’Estat per a projectes d’inversió a Barcelo-
na el 2010 i el 2011
Tram. 314-16195/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40551 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències que la Generalitat de Catalunya ha rebut 
del Govern Central i que s’ha destinat a projectes d’in-
versió a la ciutat de Barcelona els anys 2010 i 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’import liquidat de les transferències 
que la Generalitat ha rebut de la Unió Euro-
pea per a projectes d’inversió a Barcelona el 
2010 i el 2011
Tram. 314-16196/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40552 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències que la Generalitat de Catalunya ha rebut 
de les institucions comunitàries europees i que s’ha des-
tinat a projectes d’inversió en la ciutat de Barcelona els 
anys 2010 i 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’ingrés tributari derivat de l’impost so-
bre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats, a Barcelona, el 2010 i el 2011
Tram. 314-16197/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40553 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost so-
bre transmissions patrimonials i actes jurídics documen-
tals a la ciutat de Barcelona els anys 2010 i 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 les aportacions econòmiques liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
de promoció del turisme el 2010 i el 2011
Tram. 314-16198/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40554 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de promoció del 
turisme els anys 2010 i 2011, detallades per projecte o 
actuació?

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 petites i mitjanes em-
preses i autònoms que s’han beneficiat de 
les línies financeres de l’Institut Català de 
Finances a Barcelona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16199/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40555 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Quin és el nombre de PIMES i autònoms, ubicats a 
Barcelona, que s’han beneficiat de les línies financeres 
de l’Institut Català de Finances els anys 2010 i 2011, de-
tallant la finalitat de 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 l’import liquidat dels projectes d’in-
versió per la Generalitat a Barcelona en apli-
cació de la Llei de barris el 2010 i el 2011
Tram. 314-16200/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40556 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 ha estat l’import pressupostat i liquidat de cadas-
cun dels projectes d’inversió finançats per la Generali-
tat de Catalunya a la ciutat de Barcelona els anys 2010 
i 2011, en base a l’aplicació de la Llei de Barris (Llei 
2/2004 de 4 de juny)?

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 liqui-
dades a l’Ajuntament de Barcelona en polí-
tica d’energia i qualitat ambiental el 2010 i 
el 2011
Tram. 314-16201/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40557 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 econòmiques pressu-
postades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Barcelona en política d’energia i qualitat 
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ambiental els anys 2010 i 2011, detallades per projecte o 
actuació?

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 liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
de promoció de l’ocupació i el creixement 
empresarial el 2010 i el 2011
Tram. 314-16202/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40558 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de promoció de 
l’ocupació i el creixement empresarial els anys 2010 i 
2011, detallades per projecte o actuació?

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 pendent de pagar a l’Ajunta-
ment de Barcelona en data del 31 de de-
sembre de 2011
Tram. 314-16203/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40559 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 l’import pendent de pagament a 31 de desem-
bre de 2011 de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament 
de Barcelona, desglossat per conceptes o actuacions?

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 liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
de millorament del paisatge urbà, especial-
ment per a la rehabilitació d’edificis, el 2010 
i el 2011
Tram. 314-16204/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40560 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de millora del 
paisatge urbà, especialment pel que fa a rehabilitació 
d’edificis, els anys 2010 i 2011, detallades per projecte 
o actuació?

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 aportacions econòmiques liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona per al man-
teniment de les rondes el 2010 i el 2011
Tram. 314-16205/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40561 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 econòmiques pres-
supostades i liquidades de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona per al manteniment de les 
rondes els anys 2010 i 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 econòmiques liquida-
des a l’Ajuntament de Barcelona en política 
de sanitat el 2010 i el 2011
Tram. 314-16206/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40562 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 econòmiques, pressu-
postades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Barcelona en política de sanitat els anys 
2010 i 2011, detallades per projecte o actuació?

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 el 2011 als con-
sorcis i fundacions culturals de Barcelona i 
les previstes per al 2012
Tram. 314-16207/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40563 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 i per quins conceptes s’han fet des 
de la Generalitat de Catalunya als diferents consorcis i 
fundacions de caire cultural dels que forma part i amb 
seu a la ciutat de Barcelona durant l’any 2011?

2. Quines aportacions i per quins conceptes està previst 
realitzar des de la Generalitat de Catalunya als diferents 
consorcis i fundacions de caire cultural dels que forma 
part i amb seu a la ciutat de Barcelona durant l’any 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 les sol·licituds per a percebre el finan-
çament de l’1% cultural presentades per 
l’Ajuntament de Barcelona el 2011
Tram. 314-16208/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40564 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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. D’acord amb la llei 22/1998 de 30 de desembre, de 
la Carta Municipal de Barcelona, quantes sol·licituds ha 
presentat l’Ajuntament de Barcelona davant el Govern de 
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la Generalitat de Catalunya per tal de percebre el finan-
çament que atorga l’1% cultural durant l’any 2011?

2. D’aquestes sol·licituds, quines sol·licituds han estat ac-
ceptades i quines denegades?

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 activitats i els equipaments cultu-
rals de Barcelona finançats per la Generali-
tat el 2011 i els que finançarà el 2012
Tram. 314-16209/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40565 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 activitats culturals s’han finançat des de la 
Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona durant 
l’any 2011? Indicar activitat i import.

2. Quines activitats culturals que es celebraran a la ciutat 
de Barcelona durant l’any 2012 està previst finançar des 
de la Generalitat de Catalunya? Indicar activitat i import.

3. Quins equipaments culturals ubicats a la ciutat de Bar-
celona s’han finançat des de la Generalitat de Catalunya 
durant l’any 2011? Indicar equipament i import.

4. Quins equipaments culturals ubicats a la ciutat de Bar-
celona es finançaran des de la Generalitat de Catalunya 
durant l’any 2012? Indicar equipament i import.

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’estat dels projectes de construcció 
de centres residencials d’acció educativa 
per a la infància a Barcelona
Tram. 314-16210/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40566 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 els projectes de construcció de centres residencials 
d’acció educativa per a la infància, a la ciutat de Barce-
lona, d’acord amb el Conveni de col·laboració Generali-
tat-Ajuntament 2005-2007 en matèria d’equipaments de 
serveis socials.

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

1. En quin moment es troba la construcció de cadascun 
d’aquests centres a 31/12/2011?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin import econòmic s’ha assignat per la construc-
ció de cadascun d’aquests centres en els pressupostos de 
l’any 2011? Desglossar per concepte.

4. Quin import econòmic es preveu assignar per cadas-
cun d’aquests centres en els pressupostos de l’any 2012? 
Desglossar per concepte.

5. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que a 
dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aportació 
de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Bar-
celona en cada cas?

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 dels projectes de construcció 
de centres de dia i de residències per a la 
gent gran a Barcelona
Tram. 314-16211/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40567 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 els projectes de construcció de residències i cen-
tres de dia per a la gent gran, a la ciutat de Barcelona, 
inclosos en el Conveni de col·laboració Generalitat-
Ajuntament en matèria d’equipaments de serveis socials 
2005-2007.

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

1. En quin moment es troba la construcció de cadascun 
d’aquests centres a 31/12/2011?

2. Quina és la data prevista per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin import econòmic s’ha destinat a cadascun 
d’aquests centres en els pressupostos de l’any 2011? Des-
glossar per concepte.

4. Quin import econòmic es preveu assignar a cadascun 
d’aquests centres en els pressupostos de l’any 2012? Des-
glossar per concepte.

5. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que a 
dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aportació 
de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Bar-
celona en cada cas?

Palau del Parlament, 21 de juny del 2011

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que reben la 
prestació econòmica amb relació a l’aplica-
ció de la Llei 39/2006, de dependència, en 
data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16212/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència, a la ciutat de 
Barcelona.

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

1. Quantes persones hi ha a 31/12/2011 a la ciutat de 
Barcelona rebent les ajudes o prestacions corresponents? 
Especificant la tipologia de prestació (econòmica, de ser-
vei, mixta)

2. Quantes persones hi ha a 31/12/2011 en espera de la 
valoració?Quantes d’aquestes es troben fora de termini?

3. Quantes persones hi ha a 31/12/2011 amb la valora-
ció amb dret realitzada i en espera del dictamen o PIA? 
Quantes d’aquestes es troben fora de termini?

4. Quantes persones hi ha a 31/12/2011 amb el PIA ela-
borat i en llista d’espera per rebre la prestació?

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 nombre de discapacitats, menors 
de seixanta-cinc anys, que disposen de pro-
grama individual d’atenció i reben una pres-
tació, a Barcelona, en data del 31 de desem-
bre de 2011
Tram. 314-16213/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40569 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 amb discapacitat, menors de 65 anys,  
disposen a 31/12/2011, de PIA a la ciutat de Barcelona se-
guint la Llei 39/2006 respecte de les sol·licituds i les va-
loracions realitzades des de l’1/1/2010 fins el 31/12/2011?

2. Quantes d’aquestes persones estan efectivament re-
bent una prestació a 31/12/2011, en el marc de la Llei 
39/2006?

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 el temps mitjà d’espera entre la no-
tificació de valoració i l’elaboració del pro-
grama individual d’atenció, a Barcelona, en 
data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16214/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40570 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència.

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

1. Quin és a 31/12/2011 el temps mig d’espera entre el 
moment en el que l’usuari rep la notificació de valoració 
i l’elaboració efectiva del seu PIA, a la ciutat de Barce-
lona?

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 el temps mitjà d’espera entre l’elabo-
ració del programa individual d’atenció i la 
recepció per part de l’usuari de la prestació, 
a Barcelona, en data del 31 de desembre de 
2011
Tram. 314-16215/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40571 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència.

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

1. Quin és a 31/12/2011 el temps mig d’espera entre l’ela-
boració del PIA i el moment en el que l’usuari rep la 
prestació, a la ciutat de Barcelona?

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 temps mitjà d’espera entre la pre-
sentació d’una sol·licitud per a valorar la de-
pendència i la recepció per part de l’usuari 
de la notificació d’aquesta valoració, a Bar-
celona, en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16216/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40572 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència.

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

1. Quin és a 31/12/2011 el temps mig d’espera entre la 
presentació d’una sol·licitud per la valoració de la depen-
dència i el moment en el que l’usuari rep la notificació de 
la seva valoració, a la ciutat de Barcelona?

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 el nombre de persones que han sol-
licitat la valoració de la dependència i l’ela-
boració del programa individual de la de-
pendència, a Barcelona, en data del 31 de 
desembre de 2011
Tram. 314-16217/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40573 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006 a la ciutat de 
Barcelona.

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

1. Quantes persones han sol·licitat ser valorades a la ciu-
tat de Barcelona des de l’entrada en vigor de la Llei de la 
Dependència fins el dia 31/12/2011?

2. Quantes persones han estat efectivament valorades 
des de l’entrada en vigor de la Llei de la Dependència 
fins el dia 31/12/2011?

3. Quantes persones se’ls ha elaborat el seu PIA des de 
l’entrada en vigor de la Llei de la Dependència fins el 
dia 31/12/2011? Desglossades per nivells i graus de de-
pendència?

4. Quantes persones han rebut la prestació o servei des 
de l’entrada en vigor de la Llei de la Dependència fins 
el dia 31/12/2011, desglossat per tipologia de prestació?

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 estacions de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat accessibles i en obres a Barcelona 
en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16218/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40574 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 són, a 31.12.2011, les estacions de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya (FGC) accessibles, les 
estacions en obres i la data de previsió del seu termini 
d’execució, i la planificació de les estacions que falten a 
la ciutat de Barcelona?

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 els infants atesos als centres i equi-
paments d’atenció a la infància i l’adoles-
cència de Barcelona en data del 31 de de-
sembre de 2011
Tram. 314-16219/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40575 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 nens han estat atesos als Centres i Equipa-
ments d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA) 
de la ciutat de Barcelona, a 31/12/2011?

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 l’estat dels treballs d’elaboració del 
nou codi d’accessibilitat en data del 31 de 
desembre de 2011
Tram. 314-16220/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40576 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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. En quin punt es troben els treballs d’elaboració del nou 
Codi d’Accessibilitat a 31/12/2011?

2. En quina data es preveu disposar del nou Codi d’Ac-
cessibilitat de Catalunya?

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 la construcció dels equipaments per 
a persones amb discapacitat inclosos en el 
conveni de col·laboració amb Ajuntament de 
Barcelona per al període 2005-2007
Tram. 314-16221/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40577 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 els projectes de construcció d’equipaments per a 
les persones amb discapacitat, a la ciutat de Barcelo-
na, inclosos en el Conveni de col·laboració Generalitat-
Ajuntament en matèria d’equipaments de serveis socials 
2005-2007.

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

1. En quin moment es troba la construcció de cadascun 
d’aquests centres a 31/12/2011?

2. Quina és la data prevista per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin import econòmic s’ha assignat a cadascun 
d’aquests projectes en els pressupostos de l’any 2011? 
Desglossar per concepte.

4. Quin import econòmic es preveu assignar a cadascun 
d’aquests projectes en els pressupostos de l’any 2012? 
Desglossar per concepte.

5. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que a 
dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aportació 
de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Bar-
celona en cada cas?

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 nombre de morts amb la valoració 
per la dependència feta i abans de rebre la 
prestació assignada a llur programa indivi-
dual d’atenció, a Barcelona i a Catalunya, en 
data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16222/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40578 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència.

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

1. Quantes persones han mort un cop feta la sol·licitud 
de la valoració per la dependència i abans de rebre la 
prestació o servei assignat en el PIA, a la ciutat de Bar-
celona, des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006 fins a 
31/12/2011? Desglossar any per any.

2. Quantes persones han mort un cop feta la sol·licitud de 
la valoració per la dependència i abans de rebre la pres-
tació o servei assignat en el PIA, a tota Catalunya, des de 
l’entrada en vigor de la Llei 39/2006 fins a 31/12/2011? 
Desglossar any per any.

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 places de residència per a la gent 
gran a Barcelona
Tram. 314-16223/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40579 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 places de residència per a la gent gran 
de titularitat pública, hi ha a la ciutat de Barcelona, a 
31/12/2011, indicant la seva localització?

2. Quantes places de residència per a la gent gran con-
certades i/o col·laboradores, hi ha a la ciutat de Barcelo-
na, a 31/12/2011, indicant la seva localització?

3. Quantes noves places de residència per a la gent gran 
són noves places col·laboradores o s’han concertat o a la 
ciutat de Barcelona durant el segon semestre del 2011, 
indicant la seva localització?

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 places de centre de dia per a la 
gent gran a Barcelona
Tram. 314-16224/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40580 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 places de centre de dia per a la gent gran 
de titularitat pública, hi ha a la ciutat de Barcelona, a 
31/12/2011, indicant la seva localització?

2. Quantes places de centre de dia per a la gent gran con-
certades i/o col·laboradores, hi ha a la ciutat de Barcelo-
na, a 31/12/2011 indicant la seva localització?

3. Quantes noves places de centre de dia per a la gent 
gran són noves places col·laboradores o s’han concertat 
o a la ciutat de Barcelona, durant el segon semestre del 
2011, indicant la seva localització?

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 sol·licituds de prestació econòmi-
ca amb caràcter universal per infant a càr-
rec per a famílies amb fills menors de tres 
anys a Barcelona
Tram. 314-16225/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40581 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

En relació a la prestació econòmica amb caràcter univer-
sal per infant a càrrec per a les famílies amb fills i filles 
menors de 3 anys.

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

1. Quin és el nombre de sol·licituds presentades des del 
seu inici fins el 31/12/2011 a la ciutat de Barcelona? Des-
glossar any per any.

2. Quantes d’aquestes sol·licituds han rebut aquesta pres-
tació des del seu inici fins el 31/12/2011 a la ciutat de 
Barcelona? Desglossar any per any.

3. Quin és el temps mig d’espera entre la presentació de 
la sol·licitud i la recepció de la prestació econòmica des 
del seu inici fins el 31/12/2011 a la ciutat de Barcelona? 
Desglossar any per any.

4. Quin percentatge representen aquestes peticions res-
pecte el total de peticions a Catalunya en cadascun dels 
anys 2007 a 2011? I les prestacions efectivament rebu-
des? Desglossar any per any.

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 sol·licituds de prestació econòmi-
ca amb caràcter universal per infant a càrrec 
per a famílies nombroses i monoparentals 
amb fills menors de sis anys a Barcelona
Tram. 314-16226/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40582 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

En relació a la prestació econòmica amb caràcter uni-
versal per infant a càrrec per a les famílies nombroses i 
monoparentals amb fills i filles menors de 6 anys.

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

1. Quin és el nombre de sol·licituds presentades des del 
seu inici fins el 31/12/2011 a la ciutat de Barcelona? Des-
glossar any per any.

2. Quantes d’aquestes sol·licituds han rebut aquesta pres-
tació des del seu inici fins el 31/12/2011 a la ciutat de 
Barcelona? Desglossar any per any.

3. Quin és el temps mig d’espera entre la presentació de 
la sol·licitud i la recepció de la prestació econòmica des 
del seu inici fins el 31/12/2011 a la ciutat de Barcelona? 
Desglossar any per any.

4. Quin percentatge representen aquestes peticions res-
pecte el total de peticions a Catalunya en cadascun dels 
anys 2007 a 2011? I les prestacions efectivament rebu-
des? Desglossar any per any.

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 els centres d’acolliment que hi ha a 
Barcelona en data del 31 de desembre de 
2011
Tram. 314-16227/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40583 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 centres d’acolliment existeixen a la ciutat de 
Barcelona a 31/12/2011? Indicar la seva localització.

2. De quantes places disposa cadascun d’aquests centres 
a 31/12/2011?

3. Quants menors estan acollits en cadascun d’aquests 
centres a 31/12/2011?

4. Quants d’aquests menors són estrangers? Desglossar 
per comunitaris i no comunitaris.

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 els centres residencials d’acció edu-
cativa que hi ha en funcionament a Barcelo-
na en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16228/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 centres residencials d’acció educativa es troben 
en funcionament a la ciutat de Barcelona a 31/12/2011? 
Indicar la seva localització.

2. De quantes places disposa cadascun d’aquests centres 
a 31/12/2011?

3. Quants menors estan acollits a 31/12/2011 en cadas-
cun d’aquests centres?

4. Quants d’aquests menors són estrangers? Desglossar 
entre comunitaris i no comunitaris.

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’import transferit a l’Ajuntament de 
Barcelona en concepte d’equips i centres 
d’atenció a la infància i l’adolescència
Tram. 314-16229/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40585 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Quants diners s’han transferit en concepte d’Equips i 
Centres d’Atenció a la Infància i a la Adolescència (EA-
IA’s) a l’Ajuntament de Barcelona durant el segon semes-
tre de l’any 2011?

– Quina ha estat l’import assignat a aquests centres en 
els pressupostos de la Generalitat de l’any 2011? Des-
glossar per concepte.

– Quin import es pretén assignar a aquests centres en els 
pressupostos de la Generalitat de l’any 2012? Desglossar 
per concepte.

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 els pisos assistits per a joves extute-
lats que hi ha a Barcelona en data del 31 de 
desembre de 2011
Tram. 314-16230/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40586 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 pisos assistits per a joves extutelats o tutelats 
existeixen a la ciutat de Barcelona a 31/12/2011? Indicar 
la seva localització.

2. De quantes places disposen cadascun d’aquests cen-
tres a 31/12/2011?

3. Quants joves estan acollits en cadascun d’aquests cen-
tres a 31/12/2011?

4. Quants d’aquests joves són estrangers? Desglossar en-
tre comunitaris i no comunitaris.

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 la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb 
discapacitat de titularitat pública a Barcelo-
na en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16231/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40587 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 hi ha a 31/12/2011 en llista d’espera 
per accedir a una plaça de centre de dia per a persones 
amb discapacitat, de titularitat publica, a la ciutat de 
Barcelona?

2. Quin ha estat el temps mig d’espera per accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat, de 
titularitat pública, a la ciutat de Barcelona a 31/12/2011?

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 la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a gent gran de ti-
tularitat pública a Barcelona en data del 31 
de desembre de 2011
Tram. 314-16232/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40588 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 hi ha en llista d’espera a 31/12/2011 
per accedir a una plaça de centre de dia per a gent gran, 
de titularitat pública, a la ciutat de Barcelona?

2. Quin és temps mig d’espera a la ciutat de Barcelona 
per accedir a una plaça de centre de dia per a gent gran, 
de titularitat pública, a 31/12/2011?

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 la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a persones amb dis-
capacitat de titularitat pública a Barcelona 
en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16233/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40589 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 hi ha en llista d’espera per poder 
accedir a una plaça de residència per a persones amb dis-
capacitat, de titularitat pública, a la ciutat de Barcelona 
a 31/12/2011?

2. Quin és el temps mig d’espera per accedir a una plaça 
de residència per a persones amb discapacitat, de titula-
ritat pública a la ciutat de Barcelona a 31/12/2011?

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 la llista d’espera per a una plaça de 
residència per a persones grans de titula-
ritat pública a Barcelona en data del 31 de 
desembre de 2011
Tram. 314-16234/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40590 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 hi ha a 31/12/2011 en llista d’espe-
ra per accedir a una plaça de residència per a persones 
grans, de titularitat pública, a la ciutat de Barcelona?

2. Quin és el temps mig d’espera a la ciutat de Barcelona 
per a aconseguir una plaça de residència per a gent gran 
de titularitat pública a 31/12/2011?

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 sol·licituds de la renda mínima 
d’inserció presentades a Barcelona el segon 
semestre del 2011
Tram. 314-16235/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40591 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

En relació a la Renda Mínima d’Inserció a la ciutat de 
Barcelona.

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

1. Quantes persones han sol·licitat la Renda Mínima 
d’Inserció a la ciutat de Barcelona durant el segon se-
mestre del 2011?

2. A quantes d’aquestes persones finalment se’ls hi ha 
condedit durant el segon semestre del 2011?

3. En quants d’aquests casos d’atorgament s’ha fet efectiu 
el pagament durant el segon semestre del 2011?

4. Quin és el temps mig d’espera registrat entre la pre-
sentació de la sol·licitud i la recepció de la prestació eco-
nòmica durant el segon semestre de l’any 2011 a la ciutat 
de Barcelona?

5. Quin import econòmic s’ha destinat en els pressupos-
tos de l’any 2011 a la Renda Mínima d’Inserció i quina 
variació representa respecte l’any 2010?

6. Quin import econòmic es pretén destinar en els pres-
supostos de l’any 2012 al programa de la Renda Mínima 
d’Inserció?

Palau del Parlament, 21 de desembre del 2011

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Fascicle quart
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estimació del dèficit de places resi-
dencials i de centre de dia públiques per a 
discapacitats, a Barcelona, en data del 31 
de desembre de 2011
Tram. 314-16236/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40592 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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. En quant s’estima el dèficit de places residencials pú-
bliques per a persones amb discapacitat, a la ciutat de 
Barcelona, a 31/12/2011?

2. En quant s’estima el dèficit de places de centre de dia 
públiques per a persones amb discapacitat, a la ciutat de 
Barcelona, a 31/12/2011?

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 l’estimació del dèficit de places resi-
dencials i de centre de dia públiques per a 
gent gran, a Barcelona, en data del 31 de 
desembre de 2011
Tram. 314-16237/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40593 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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. En quant s’estima el dèficit de places residencials pú-
bliques per a persones grans, a la ciutat de Barcelona, a 
31/12/2011?

2. En quant s’estima el dèficit de places de centre de dia 
públiques per a persones grans, a la ciutat de Barcelona, 
a 31/12/2011?

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 el nombre de places residencials per 
a discapacitats, de titularitat pública i con-
certades, que estan en construcció a Barce-
lona en data del 31 de desembre de 2011 i la 
previsió per al 2012
Tram. 314-16238/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40594 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 places de residència per a persones amb dis-
capacitat de titularitat pública, estan en construcció a la 
ciutat de Barcelona a 31/12/2011? Indicar la seva loca-
lització.

2. Quantes places de residència per a persones amb dis-
capacitat sostingudes amb fons públics, estan en cons-
trucció a la ciutat de Barcelona a 31/12/2011? Indicar la 
seva localització.

3. Quina és la previsió de construcció de places de resi-
dència per a persones amb discapacitat sostingudes amb 
fons públics a la ciutat de Barcelona en horitzó 2012?

4. Quina és la previsió de concertació de places de re-
sidència per a persones amb discapacitat a la ciutat de 
Barcelona en horitzó 2012?

Palau del Parlament, 21 de desembe del 2011

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de centre de dia 
per a discapacitats, de titularitat pública 
i concertades, que estan en construcció a 
Barcelona en data del 31 de desembre de 
2011 i la previsió per al 2012
Tram. 314-16239/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40595 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 places de centre de dia per a persones amb 
discapacitat de titularitat pública, estan en construcció 
a la ciutat de Barcelona a 31/12/2011? Indicar la seva lo-
calització.

2. Quantes places de centre de dia per a persones amb 
discapacitat sostingudes amb fons públics, estan en 
construcció a la ciutat de Barcelona a 31/12/2011? Indi-
car la seva localització.

3. Quina és la previsió de construcció de places de centre 
de dia per a persones amb discapacitat sostingudes amb 
fons públics a la ciutat de Barcelona en horitzó 2012?

4. Quina és la previsió de concertació de places de centre 
de dia per a persones amb discapacitat a la ciutat de Bar-
celona en horitzó 2012?

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 el nombre de places residencials per 
a discapacitats que hi ha a Barcelona en da-
ta del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16240/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40596 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 places de residència per a persones amb dis-
capacitat existeixen a 31/12/2011 a la ciutat de Barcelo-
na, desglossades segons tipus de discapacitat i per titula-
ritat? Indicar la seva localització.

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 el nombre de places residencials per 
a discapacitats, de titularitat pública i con-
certades, que s’han creat a Barcelona el se-
gon semestre del 2011
Tram. 314-16241/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40597 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 places de residència per a persones amb dis-
capacitat de titularitat pública, s’han creat a la ciutat de 
Barcelona, durant el segon semestre del 2011? Indicar la 
seva localització.

2. Quantes places de residència per a persones amb dis-
capacitat sostingudes amb fons públics, s’han creat a la 
ciutat de Barcelona durant el segon semestre del 2011? 
Indicar la seva localització.

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 nombre de persones en llista d’es-
pera per a proves diagnòstiques monitorit-
zades a Barcelona en data del 31 de desem-
bre de 2011 i la mitjana de dies d’espera per 
a fer-se aquestes proves
Tram. 314-16242/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40598 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 de persones en llista d’espera per 
la realització de cadascuna de les proves diagnòstiques 
monitoritzades, a la ciutat de Barcelona, a 31/12/2011?

2. Quina és la mitjana de dies d’espera per cadascuna 
de les proves diagnòstiques monitoritzades, a la ciutat de 
Barcelona, a 31/12/2011?

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 l’estat de tramitació i d’execució dels 
projectes relacionats amb la salut mental a 
Barcelona en data del 31 de desembre de 
2011 i el cost definitiu dels equipaments que 
ja estan acabats
Tram. 314-16243/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40599 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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. En quin estat de tramitació es troba, a 31/12/2011 ca-
dascun dels projectes relacionats amb centres hospitala-
ris inclosos en el Conveni de Millora de la Xarxa Sanità-
ria de la ciutat de Barcelona 2003-2007?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quina partida pressupostaria s’ha assignat a cadascun 
d’aquests projectes en els pressupostos de l’any 2011?

4. Quina partida es preveu assignar a cadascun d’aquests 
centres en els pressupostos de l’any 2012?

5. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que a 
31/12/2011 ja estan finalitzats i quina ha estat l’aportació 
de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Bar-
celona en cada cas?

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 de tramitació i d’execució dels 
projectes relacionats amb els centres soci-
osanitaris a Barcelona en data del 31 de de-
sembre de 2011 i el cost definitiu dels equi-
paments que ja estan acabats
Tram. 314-16244/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40600 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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. En quin estat de tramitació es troba, a 31/12/2011, 
cadascun dels projectes relacionats amb centres socio-
sanitaris inclosos en el Conveni de Millora de la Xarxa 
Sanitària de la ciutat de Barcelona 2003-2007?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quina partida pressupostaria s’ha assignat a cada pro-
jecte en els pressupostos de l’any 2011?

4. Quina partida pressupostària es preveu assignar a 
cada projecte en els pressupostos de l’any 2012?

5. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que a 
31/12/2011 ja estan finalitzats i quina ha estat l’aportació 
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de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Bar-
celona en cada cas?

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 la construcció 
dels centres d’atenció primària a Barcelona 
en data del 31 de desembre de 2011 i la pre-
visió d’assignació de partida pressupostària 
el 2012
Tram. 314-16245/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40601 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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. En quin moment es troba a 31/12/2011 la construcció 
de cadascun dels Centres d’Atenció Primària inclosos en 
el Conveni de Millora de la Xarxa Sanitària de la ciutat 
de Barcelona 2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quina partida pressupostaria s’ha assignat a la cons-
trucció de cadascun d’aquests centres en els pressupos-
tos de l’any 2011?

4. Quina partida pressupostària es preveu assignar per a 
la construcció de cadascun d’aquests centres en els pres-
supostos de l’any 2012?

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 de tramitació dels projectes re-
latius a la salut mental a Barcelona inclosos 
en el Conveni de millora de la xarxa sanitària 
2008-2015 i les partides pressupostàries as-
signades el 2011 i el 2012
Tram. 314-16246/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40602 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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. En quin estat de tramitació es troba cadascun dels 
projectes relacionats amb salut mental inclosos en el 
Conveni de Millora de la Xarxa Sanitària de la ciutat de 
Barcelona 2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quina partida pressupostaria s’ha assignat a cada pro-
jecte en els pressupostos de l’any 2011?

4. Quina partida pressupostaria es preveu assignar a 
cada projecte en els pressupostos de l’any 2012?

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 de tramitació dels projectes re-
latius als centres sociosanitaris a Barcelona 
inclosos en el Conveni de millora de la xar-
xa sanitària 2008-2015 i les partides pressu-
postàries assignades el 2011 i el 2012
Tram. 314-16247/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40603 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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. En quin estat de tramitació es troba, a 31/12/2011, 
cadascun dels projectes relacionats amb centres socio-
sanitaris inclosos en el Conveni de Millora de la Xarxa 
Sanitària de la ciutat de Barcelona 2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quina partida pressupostaria s’ha assignat a cada pro-
jecte en els pressupostos de l’any 2011?

4. Quina partida pressupostària es preveu assignar a 
cada projecte en els pressupostos de l’any 2012?

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 el nombre de metges i infermers de 
l’atenció primària que hi ha a Barcelona en 
data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16248/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40604 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 metges hi ha a l’atenció primària a la ciutat de 
Barcelona a 31/12/2011, desglossat per especialitats i per 
Equip d’Atenció Primària?

2. Quantes infermeres hi ha actualment a l’atenció pri-
mària a la ciutat de Barcelona a 31/12/2011, desglossat 
per especialitats i per Equip d’Atenció Primària?

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 els centres d’atenció primària conti-
nuada i d’urgències d’atenció primària que 
hi ha a Barcelona en data del 31 de desem-
bre de 2011
Tram. 314-16249/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40605 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 Centres d’Atenció Primària Continuada hi ha a 
la ciutat de Barcelona a 31/12/2011? Indicar la seva lo-
calització.

– Quins Centres d’Urgències d’Atenció primària hi ha a 
la ciutat de Barcelona a 31/12/2011? Indicar la seva lo-
calització.

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 els centres d’atenció primària que hi 
ha a Barcelona en data del 31 de desembre 
de 2011
Tram. 314-16250/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40606 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 Centres d’Atenció Primària hi ha a la ciutat de 
Barcelona a 31/12/2011? Indicar-ne l’ubicació, la data en 
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què es van posar en funcionament i les seves especiali-
tats.

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 la construcció 
dels centres d’atenció primària a Barcelo-
na en data del 31 de desembre de 2011 i el 
cost definitiu dels equipaments que ja estan 
acabats
Tram. 314-16251/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40607 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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. En quin moment es troba a 31/12/2011 la construcció 
de cadascun dels Centres d’Atenció Primària inclosos en 
el Conveni de Millora de la Xarxa Sanitària de la ciutat 
de Barcelona 2003-2007?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quina partida pressupostaria s’ha assignat a la cons-
trucció de cadascun d’aquests centres en els pressupos-
tos de l’any 2011?

4. Quina partida pressupostària es preveu assignar per a 
la construcció de cadascun d’aquests centres en els pres-
supostos de l’any 2012?

5. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que a 
31/12/2011 ja estan finalitzats i quina ha estat l’aportació 
de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Bar-
celona en cada cas?

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 de tramitació dels projectes 
relatius als centres hospitalaris a Barcelo-
na en data del 31 de desembre de 2011 i el 
cost definitiu dels equipaments que ja estan 
acabats
Tram. 314-16252/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40608 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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. En quin estat de tramitació es troba, a 31/12/2011 ca-
dascun dels projectes relacionats amb centres hospitala-
ris inclosos en el Conveni de Millora de la Xarxa Sanità-
ria de la ciutat de Barcelona 2003-2007?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quina partida pressupostaria s’ha assignat a cadascun 
d’aquests projectes en els pressupostos de l’any 2011?

4. Quina partida es preveu assignar a cadascun d’aquests 
centres en els pressupostos de l’any 2012?

5. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que a 
31/12/2011 ja estan finalitzats i quina ha estat l’aportació 
de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Bar-
celona en cada cas?

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 nombre de persones en llista d’es-
pera d’intervencions quirúrgiques a Barce-
lona en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16253/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40609 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 el nombre de persones en llista d’espera per 
intervencions quirúrgiques, a la ciutat de Barcelona, a 
31/12/2011? Es demana desglossament per cadascuna de 
les intervencions garantides per Decret.

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 la mitjana de dies d’espera en les in-
tervencions quirúrgiques garantides per de-
cret, a Barcelona, en data del 31 de desem-
bre de 2011
Tram. 314-16254/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40610 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 mitjana de dies d’espera en cadascuna de 
les intervencions quirúrgiques garantides per Decret, a 
la ciutat de Barcelona, a 31/12/2011?

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 el cost de les obres de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-16255/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40611 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 paralització de les obres de la L-9, a la ciutat de 
Barcelona.

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

1. Quin és el cost estimat de tota l’obra de la L-9?

2. Quin cost ha tingut la part ja executada de les obres 
de la L-9, i quin és el cost de la part que resta pendent 
d’execució?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament d’indemnitzacions i de 
partides extraordinàries per la paralització 
de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-16256/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40612 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 paralització de les obres de la L-9, a la ciutat de 
Barcelona.

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

1. S’ha hagut de pagar alguna indemnització a alguna 
de les empreses adjudicatàries de les obres? En cas afir-
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matiu, quin ha estat el concepte de la indemnització i de 
quin import ha estat?

2. S’ha hagut de pagar alguna partida d’obra extraordi-
nària, degut al desplaçament de la maquinària, com a 
conseqüència de la paralització de les obres? En cas afir-
matiu, quin ha estat el concepte d’aquesta nova partida i 
de quin import ha estat?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
l’import pendent de pagament de les sub-
vencions per al manteniment de places de 
llars d’infants de titularitat municipal de 
l’àmbit del Consorci d’Educació de Barce-
lona
Tram. 314-16257/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40613 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Oriol Amorós i March, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 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: 

– Quin és l’import que el Departament d’Ensenyament 
té pendent de pagar per cadascuna de les escoles bres-
sol corresponents dins l’àmbit del Consorci Educació de 
Barcelona en concepte de subvencions per al manteni-
ment de places en llars d’infants de titularitat municipal, 
detallat per centres?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat d’emplaçar un institut 
escola al barri de Gavà Mar, de Gavà (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-16258/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40617 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre la valora-
ció de les necessitats del barri de Gavà Mar en relació a 
una possible implantació d’un Institut Escola, per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita.

El 27 d’octubre de 2010, l’Ajuntament de Gavà i el De-
partament d’Educació de la Generalitat de Catalunya van 
signar un conveni denominat «Protocol de col·laboració 
entre el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Gavà per a la coresponsabi-
lització en el període 2010-2014», on es preveia l’establi-
ment d’un treball cooperatiu entre les dues administraci-
ons per oferir a la ciutadania un ensenyament públic de 
qualitat i suficient en nombre de places, capaç d’absorbir 
les necessitat de la demanda educativa del municipi.

D’acord amb el punt 1.1.7. de l’annex d’aquest protocol, 
que detalla les prioritats a desenvolupar de forma coordi-
nada, s’estableix que «El Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Gavà valora-
ran la necessitat de transformació de l’escola Gavà-Mar 
en Institut-Escola i realitzaran els tràmits oportuns per 
poder donar-hi resposta».

El 27 d’octubre de 2011 es va aprovar en Comissió d’En-
senyament i Universitats la Resolució 348/IX del Parla-
ment de Catalunya, sobre la transformació en institut es-
cola de l’Escola Gavà Mar en la qual s’instava el Govern 
a iniciar, en un període de tres mesos, la valoració de les 
necessitats del barri de Gavà Mar en relació a una pos-
sible implantació d’un Institut Escola, i a iniciar, abans 
de sis mesos, els tràmits oportuns per poder fer efectiva 
aquesta implantació en cas de valoració positiva.

Per això interessa saber a aquesta diputada i al seu grup 
parlamentari: 

– Quina és el resultat de la valoració de les necessitats 
del barri de Gavà Mar en relació a una possible implan-
tació d’un Institut Escola?

– Quins tràmits ha dut a terme el Departament d’Ense-
nyament i quins pensa dur a terme en relació amb la sol-
licitud d’un institut escola a Gavà Mar?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi d’impacte acústic de la car-
retera C-31 al barri de Gavà Mar, de Gavà 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-16259/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40625 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que 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: 

Des de fa força anys, els veïns del barri de Gavà Mar es 
queixen de l’impacte sònic que suposa conviure al costat 
de l’autovia de Castelldefels, actualment autopista C-31. 
El soroll dels cotxes pertorba un barri residencial en què 
la qualitat sònica determinada pel mapa sònic municipal 
hauria de ser elevada.

L’any 2008, en aquest tram de la C-31 es va reasfaltar la 
via i es va fer servir asfalt de tipus sonoreductor. Aquesta 
inversió, juntament amb la disminució mitjana de la ve-
locitat dels vehicles a 80 km/h que es va posar en pràc-
tica posteriorment va millorar les immisions sonores de 
l’autopista sobre el veïnat, de manera que les mesures 
portades a terme l’any 2010 sobre la conveniència de 
posar pantalles sòniques al barri van donar un resultat 
negatiu.

Ara bé, amb la supressió del límit de velocitat dels 80 km/h,  
i la possibilitat d’assolir velocitats més elevades en 
aquests trams han tornat a posar sobre la taula la proble-
màtica de la immissió sonora d’aquesta via, i els veïns 
tornen a reclamar la instal·lació de pantalles sòniques.

El 14 de setembre de 2011 es va aprovar al Parlament la 
Resolució 235/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’im-
pacte acústic de la carretera C-31 al pas per Gavà Mar 
(Baix Llobregat), per la qual s’instava el Govern a fer i 
concloure durant l’any 2011 un estudi de l’impacte acústic 
de la carretera C-31 al pas per Gavà Mar (Baix Llobregat) 
i, en el cas que resultés aconsellable l’adopció de barre-
res sòniques, fer-ne efectiva la instal·lació en un termini 
no superior a un any utilitzant els sistemes i els materials 
adequats per tal que no siguin un obstacle visual.

– En quin estat està l’estudi d’impacte acústic de la car-
retera C-31 al pas per Gavà Mar?

– Quina és la decisió del Govern sobre la instal·lació de 
barreres sòniques a la carretera C-31 al pas per Gavà Mar?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi de l’estat de les platges de 
Gavà i Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-16260/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40626 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que 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: 

L’estudi d’impacte ambiental de l’ampliació del port de 
Barcelona aprovat pel Ministeri de Medi Ambient (BOE 
núm. 164, 10/07/00, p. 24683) indicava que la platja de 
Gavà podia patir un retrocés d’uns 2 metres anuals a 
causa d’aquestes obres, retrocés que podia arribar a ser 
encara més intens al litoral de Viladecans.

Els darrers anys, especialment des de l’acabament de les 
obres d’ampliació, s’ha pogut observar que durant l’hi-
vern les llevantades fan retrocedir el litorial gavanenc i 
viladecanenc amb més intensistat del que abans era ha-
bitual.

Per bé que la platja es recupera de forma natural en ar-
ribar l’època d’estiu, hi ha la percepció, especialment en 
els veïns del barri de Gavà Mar, per la seva proximitat, 
que de forma gairebé imperceptible, la platja es va fent 
cada cop més estreta al llarg dels anys.

Ateses les conclusions derivades de l’estudi d’impacte 
ambiental del Port de Barcelona, convindria realitzar un 
estudi validat per algun organisme acadèmic o investi-
gador de reconeguda solvència que constatés si realment 
l’ampliació del port i el desviament del riu Llobregat han 
tingut l’impacte que era de preveure.

El 14 de setembre de 2011 el Parlament de Catalunya va 
aprovar la Resolució 234/IX sobre un estudi de l’estat de 
les platges de Gavà i Viladecans (Baix Llobregat) per tal 
que el Govern realitzés un estudi de l’estat de les platges 
de Gavà i Viladecans, per comprovar els efectes sobre la 
dinàmica litoral i de possible retrocés costaner que po-
gués ésser resultat d’actuacions en la façana litoral.

– En quin estat està l’estudi de l’estat de les platges de 
Gavà i Viladecans?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació del projecte de 
construcció del gimnàs i la sala polivalent 
de la Secció d’Institut de Collbató (Baix Llo-
bregat)
Tram. 314-16261/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40627 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

L’institut de Collbató (Baix Llobregat), inaugurat l’any 
2007, es va construir sense gimnàs-sala polivalent.

El Govern va signar un conveni amb l’Ajuntament de 
Collbató per a la construcció d’un pavelló poliesportiu 
al municipi, que es preveié que s’alcés en un solar annex 
a la SES de Collbató, per a ser utilitzat en horari lectiu 
per l’institut i fora de l’horari lectiu pel municipi. El 31 
de juliol de 2007 el Consell Executiu va aprovar-ne la 
inversió, de 751.410 euros, dels quals n’aportaria 150.000 
l’any 2007 i 601.410 el 2008. La resta de l’import del cost 
total del pavelló la cobria l’Ajuntament de Collbató.

El 14 de desembre de 2009 va tenir lloc a la seu dels 
SSTT del Baix Llobregat una reunió entre càrrecs del 
Departament, responsables de l’Ajuntament de Collbató 
i membres de la comunitat educativa del SI Collbató en 
la qual la directora dels SSTT, senyora Olga Adroher, 
va acceptar d’incloure la construcció del Gimnàs - Sala 
d’Actes del SI Collbató en el programa d’obres a realitzar 
pel Departament.

A partir del curs 2010-2011 l’alumnat comparteix gim-
nàs amb els alumnes del CEIP Mansuet, situada al costat 
de l’institut.

El 20 de maig de 2010, el Parlament de Catalunya va 
aprovar per unanimitat la resolució 716/VIII, presentada 
per Convergència i Unió, per la qual es reconeix que les 
instal·lacions del SI Collbató és una «obra inacabada» i 
s’insta la Generalitat de Catalunya a construir el gimnàs 
i sala polivalent que li falta i que li correspon per llei.

El 13 d’octubre de 2011 el Parlament de Catalunya tor-
na a aprovar una resolució (258/IX) per tal que es faci 
efectiva la Resolució 716/VIII, sobre la construcció del 
gimnàs de la Secció d’Institut de Collbató (Baix Llobre-
gat), es fixi conjuntament amb l’Ajuntament i la comu-
nitat educativa de la població el calendari d’execució i 
s’iniciïn les obres d’acord amb aquest calendari.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En quin estat de tramitació estan la construcció del 
gimnàs i la sala polivalent del SI Collbató?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial buits administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Barcelona
Tram. 314-16262/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40691 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, dipu-
tats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pisos de protecció ofi-
cial administrats per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi 
ha a Barcelona
Tram. 314-16263/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40692 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, dipu-
tats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial administrats per l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl 
que han estat adjudicats a Barcelona el 2011
Tram. 314-16264/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40693 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges  amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats  a la ciutat de Barcelona, han estat adjudicats 
durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, dipu-
tats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants registrats 
que esperen un habitatge de protecció ofi-
cial administrat per l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a 
Barcelona
Tram. 314-16265/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40694 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Rocío Martínez-Sampe-
re Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, dipu-
tats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el preu del lloguer mensual dels pisos 
de protecció oficial que administren l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Barcelona
Tram. 314-16266/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40695 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Barcelo-
na?

– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, dipu-
tats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial en règim de compravenda que passa-
ran a règim de lloguer amb opció de compra 
a Barcelona
Tram. 314-16267/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40696 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir  
règim de lloguer,  dels que actualment són de regim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, dipu-
tats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pisos de protecció ofi-
cial administrats per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi 
ha a Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-16268/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40697 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Caterina Mieras i Barce-
ló, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
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ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Badalona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Caterina Mieras i Barceló, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial buits administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-16269/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40698 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, diputada, Caterina Mi-
eras i Barceló, diputada, del Grup Parlamentari Soci-
alista, 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 Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat de 
Badalona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Caterina Mieras i Barceló, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial administrats per l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl 
que han estat adjudicats a Badalona (Barce-
lonès) el 2011
Tram. 314-16270/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40699 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Caterina Mieras i Bar-
celó, 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 Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat de Badalona, han estat adjudicats 
durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Caterina Mieras i Barceló, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants registrats 
que esperen un habitatge de protecció ofi-
cial administrat per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Ba-
dalona (Barcelonès)
Tram. 314-16271/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40700 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Caterina Mieras i Bar-
celó, del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
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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 Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Badalona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Caterina Mieras i Barceló, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el preu del lloguer mensual dels pisos 
de protecció oficial que administren l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-16272/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40701 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Caterina Mieras i Barce-
ló, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Badalona?

– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Caterina Mieras i Barceló, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial en règim de compravenda que passa-
ran a règim de lloguer amb opció de compra 
a Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-16273/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40702 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Caterina Mieras i Barce-
ló, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Badalona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Caterina Mieras i Barceló, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pisos de protecció ofi-
cial administrats per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi 
ha a Badia del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16274/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40703 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, 
diputada, del Grup Parlamentari Socialista,d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Badia del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial buits administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Badia del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-16275/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40704 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total (2008 unitats), estan a la província de Barcelona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat de 
Badia del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial administrats per l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl 
que han estat adjudicats a Badia del Vallès 
(Vallès Occidental) el 2011
Tram. 314-16276/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40705 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat de Badia del Vallès, han estat ad-
judicats durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants registrats 
que esperen un habitatge de protecció ofi-
cial administrat per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Ba-
dia del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16277/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40706 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Badia del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el preu del lloguer mensual dels pisos 
de protecció oficial que administren l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Badia del Vallès (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 314-16278/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40707 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 

d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Badia del 
Vallès?

– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial en règim de compravenda que passa-
ran a règim de lloguer amb opció de compra 
a Badia del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16279/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40708 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
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compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Badia del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pisos de protecció ofi-
cial administrats per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi 
ha a Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16280/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40709 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Barberà del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial buits administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Barberà del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-16281/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40710 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat de 
Barberà del Vallès?

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial administrats per l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl 
que han estat adjudicats a Barberà del Va-
llès (Vallès Occidental) el 2011
Tram. 314-16282/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40711 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
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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 Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total (2008 unitats), estan a la província de Barcelona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat de Barberà del Vallès, han estat 
adjudicats durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants registrats 
que esperen un habitatge de protecció ofi-
cial administrat per l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a 
Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16283/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40712 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total (2008 unitats), estan a la província de Barcelona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Barberà del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el preu del lloguer mensual dels pisos 
de protecció oficial que administren l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Barberà del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-16284/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Barberà 
del Vallès?

– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial en règim de compravenda que passa-
ran a règim de lloguer amb opció de compra 
a Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16285/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40714 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Barberà del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pisos de protecció ofi-
cial administrats per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que 
hi ha a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-16286/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40715 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 

d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Cerdanyola del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial buits administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Cata-
là del Sòl que hi ha a Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-16287/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40716 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, diputat Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat de 
Cerdanyola del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial administrats per l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl 
que han estat adjudicats a Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental) el 2011
Tram. 314-16288/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40717 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, diputat Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat de Cerdanyola del Vallès, han es-
tat adjudicats durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants registrats 
que esperen un habitatge de protecció ofi-
cial administrat per l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16289/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40718 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 

d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Cerdanyola del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el preu del lloguer mensual dels pisos 
de protecció oficial que administren l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Cerdanyola del Vallès (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-16290/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40719 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Cerdanyo-
la del Vallès?
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– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial en règim de compravenda que passa-
ran a règim de lloguer amb opció de compra 
a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-16291/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40720 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quina serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Cerdanyola del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pisos de protecció ofi-
cial administrats per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi 
ha a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16292/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40721 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Cornellà de Llobregat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial buits administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Cata-
là del Sòl que hi ha a Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-16293/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40722 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.



31 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 237

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 167

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat de 
Cornellà de Llobregat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial administrats per l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl 
que han estat adjudicats a Cornellà de Llo-
bregat (Baix Llobregat) el 2011
Tram. 314-16294/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40723 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada, del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat de Cornellà de Llobregat, han es-
tat adjudicats durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP 
SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants registrats 
que esperen un habitatge de protecció ofi-
cial administrat per l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a 
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16295/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40724 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Cornellà de Llobregat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP 
SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el preu del lloguer mensual dels pisos 
de protecció oficial que administren l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-16296/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40725 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Cornellà 
de Llobregat?

– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial en règim de compravenda que passa-
ran a règim de lloguer amb opció de compra 
a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16297/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40726 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Cornellà de Llobregat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pisos de protecció ofi-
cial administrats per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi 
ha al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16298/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40727 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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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 Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat del Prat de Llobregat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial buits administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha al Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-16299/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40728 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat del 
Prat de Llobregat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial administrats per l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl 
que han estat adjudicats al Prat de Llobre-
gat (Baix Llobregat) el 2011
Tram. 314-16300/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40729 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat del Prat de Llobregat, han estat 
adjudicats durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants registrats 
que esperen un habitatge de protecció ofi-
cial administrat per l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl al 
Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16301/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40730 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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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 Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat del Prat de Llobregat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el preu del lloguer mensual dels pisos 
de protecció oficial que administren l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl al Prat de Llobregat (Baix Llo-
bregat)
Tram. 314-16302/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40731 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat del Prat de 
Llobregat?

– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial en règim de compravenda que passa-
ran a règim de lloguer amb opció de compra 
al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16303/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40732 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
del Prat de Llobregat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pisos de protecció ofi-
cial administrats per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi 
ha a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-16304/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40733 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Gavà?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial buits administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-16305/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40734 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat 
de Gavà?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial administrats per l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl 
que han estat adjudicats a Gavà (Baix Llo-
bregat) el 2011
Tram. 314-16306/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40735 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges  amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats  a la ciutat de Gavà, han estat adjudicats du-
rant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants registrats 
que esperen un habitatge de protecció ofi-
cial administrat per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Ga-
và (Baix Llobregat)
Tram. 314-16307/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40736 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Gavà? 

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el preu del lloguer mensual dels pisos 
de protecció oficial que administren l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-16308/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40737 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 

Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Gavà?

– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial en règim de compravenda que passa-
ran a règim de lloguer amb opció de compra 
a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-16309/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40738 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que va 
presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar els 
3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actualment 
la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar els preus 
dels que ja estan en règim de lloguer i la reconversió del 
règim de compra-venda a lloguer amb opció de compra.

– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Gavà?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pisos de protecció ofi-
cial administrats per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi 
ha a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-16310/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40739 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Montcada i Reixac?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial buits administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-16311/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40740 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat de 
Montcada i Reixac?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial administrats per l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl 
que han estat adjudicats a Montcada i Rei-
xac (Vallès Occidental) el 2011
Tram. 314-16312/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40741 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, diputat Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat de Montcada i Reixac, han estat 
adjudicats durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants registrats 
que esperen un habitatge de protecció ofi-
cial administrat per l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-16313/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40742 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Montcada i Reixac?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el preu del lloguer mensual dels pisos 
de protecció oficial que administren l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-16314/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40743 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-

la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Montcada 
i Reixac?

– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial en règim de compravenda que passa-
ran a règim de lloguer amb opció de compra 
a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-16315/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40744 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada, del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.
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– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Montcada i Reixac?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labande-
ra Ganachipi i Montserrat Capdevila Tatché, diputats del 
GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pisos de protecció ofi-
cial administrats per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi 
ha a Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Tram. 314-16316/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40745 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits amb 
protecció oficial distribuïts en 499 promocions que té ac-
tualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 62% 
del total, estan a la província de Barcelona.

– Quants pisos amb protecció oficial, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, hi ha 
a l’actualitat a la ciutat de Sant Just Desvern?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial buits administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl que hi ha a Sant Just Desvern (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-16317/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40746 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciutat de 
Sant Just Desvern?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial administrats per l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl 
que han estat adjudicats a Sant Just Des-
vern (Baix Llobregat) el 2011
Tram. 314-16318/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40747 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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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 Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quants habitatges amb protecció oficial, administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
dels ubicats a la ciutat de Sant Just Desvern, han estat 
adjudicats durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licitants registrats 
que esperen un habitatge de protecció ofi-
cial administrat per l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a 
Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Tram. 314-16319/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40748 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que el Govern va presentar el passat mes de setem-
bre, un pla de xoc per adjudicar els 3.264 pisos buits 
amb protecció oficial distribuïts en 499 promocions que 
té actualment la Generalitat de Catalunya, dels quals un 
62% del total (2008 unitats), estan a la província de Bar-
celona.

– Quin és el nombre de persones sol·licitants enregistra-
des, que esperen per que li sigui adjudicat un habitatge 
amb protecció oficial, dels administrats per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, dels existents a la 
ciutat de Sant Just Desvern?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el preu del lloguer mensual dels pisos 
de protecció oficial que administren l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut 
Català del Sòl a Sant Just Desvern (Baix Llo-
bregat)
Tram. 314-16320/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40749 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el preu mensual per als pisos buits de règim 
de lloguer amb protecció oficial que tinguin un caràcter 
social dels administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, existents a la ciutat de Sant Just 
Desvern?

– Quin és el preu que a l’actualitat s’ha de pagar pel llo-
guer mensual dels pisos anteriorment citats?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial en règim de compravenda que passa-
ran a règim de lloguer amb opció de compra 
a Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
Tram. 314-16321/09

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 40750 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

Vist que dins dels eixos del pla de xoc del Govern, que 
va presentar el passat mes de setembre, per tal adjudicar 
els 3.264 pisos buits amb protecció oficial que té actual-
ment la Generalitat de Catalunya, està previst reajustar 
els preus dels que ja estan en règim de lloguer i la recon-
versió del règim de compra-venda a lloguer amb opció 
de compra.

– Quin serà el nombre d’habitatges que passarà a tenir 
règim de lloguer, dels que actualment són de règim de 
compra-venda amb protecció oficial, existents a la ciutat 
de Sant Just Desvern?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2012 

Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi i Eva Granados Galiano, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de canvi d’uniforme dels 
agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16322/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40753 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 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 per es-
crit sobre el cost del canvi d’uniforme dels 
agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16323/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40754 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 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 per escrit 
sobre el motiu pel qual es vol canviar l’uni-
forme dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16324/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40755 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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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– 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 per escrit 
sobre les consultes prèvies a la decisió de 
canviar l’uniforme dels agents dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-16325/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40756 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– 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 per escrit 
sobre el cost de dotar d’armilles antibala els 
agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16326/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40757 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 seria el cost de dotar d’armilles antibales als 
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 per escrit 
sobre el cost de dotar de guants antitall i 
antipunxada els agents dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-16327/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40758 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 seria el cost de dotar de guants antitall i antipun-
xada als 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 per escrit 
sobre el cost de dotar els agents dels Mos-
sos d’Esquadra d’uniformes adequats al 
fred
Tram. 314-16328/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40759 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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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– Quin seria el cost de dotar als 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 per escrit 
sobre la priorització de canviar l’uniforme 
dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16329/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40760 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– 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 per escrit 
sobre la previsió de dotar d’uniformes ade-
quats els agents dels Mossos d’Esquadra 
destinats a regions fredes
Tram. 314-16330/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40761 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Amb el canvi d’uniforme de la policia catalana, té 
previst el Govern dotar als agents destinats a les regi-
ons més fredes de Catalunya d’un uniforme adequat a 
les temperatures i condicions climatològiques d’aquestes 
regions?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nomenament de Josep Prat com a 
president de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-16331/09

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40779 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quins requisits, experiència, motius va tenir en comp-
te el Govern de la Generalitat per nomenar a Josep Prat 
president del Institut Català de la Salut (ICS)?

2. Tenia coneixement el Govern de la Generalitat que en 
el moment del nomenament de Josep Prat com a presi-
dent de l’ICS que ostentava la presidència d’uns major 
grup sanitaris privats d’Espanya?

3. Com valora el Govern de la Generalitat que el presi-
dent de l’ICS Josep Prat hagi compaginat aquesta activi-
tat amb la presidència d’uns dels major grups sanitaris 
privats d’Espanya?

4. Ha requerit el Govern en algun moment al president 
de l’ICS la seva dimissió en els càrrecs en l’àmbit sani-
tari privat per a la seva continuació com a president de 
l’ICS?

5. Considera el Govern que són plenament compatibles 
els càrrecs que Josep Prat ostenta en l’àmbit privat amb 
el de president de l’Institut Català de la Salut?

6. Coneixia el Govern el salari que el president de l’ICS 
rebia de Segessa i Innova?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nomenament de Ramon Bagó com 
a membre del Consell d’Administració del 
Consorci de Salut i Social de Catalunya i so-
bre l’adjudicació de contractes al Grup Ser-
hs
Tram. 314-16332/09

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40780 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quins motius justifiquen la presencia de Ramón Bagó 
en el Consell d’Administració del Consorci de Salut i So-
cial de Catalunya SA (CSC SA)?

2. Té coneixement el Govern de Catalunya de que en el 
moment del nomenament de Ramón Bagó com a mem-
bre del CSC SA ostentava la presidència del Grup de em-
preses privades Shers?

3. Durant quin període ha format part el Senyor Bagó del 
Consell d’Administració del CSC SA? Quins càrrecs ha 
ostentat?

4. Ha adjudicat el CSC SA algun contracte al Grup 
Shers? En cas afirmatiu, en quin moment es van adjudi-
car, de quin tipus de contracte es tractava, quin era el seu 
import i objectiu?

5. Quines altres ofertes es van presentar per complir 
aquests objectius i quins van ser els motius per a decan-
tar-se per Shers?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat de la seu del Departament 
de Benestar Social i Família al passeig del 
Taulat
Tram. 314-16333/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 40800 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular 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: 

1. Quan s’ha decidit el trasllat de la seu de Benestar So-
cial i Família a l’edifici del passeig del Taulat?

2. Quins han estat els motius de l’elecció d’aquest edifi-
ci? Ha hagut altres opcions?

3. Quin és el cost del trasllat?

4. Quines seran les fases del trasllat?

5. Quanta superfície del edifici s’ocuparia? Què passarà 
amb la resta?

6. Quin seria el cost de l’adaptació de l’edifici?

7. Quins altres edificis propietat de la Generalitat es tro-
ben buits en aquest moment?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuació del suport a la creació 
d’ocupació d’autònoms amb el tancament 
del Programa d’ocupació autònoma
Tram. 314-16334/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40864 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Com pensa el Govern continuar donant suport a la cre-
ació d’ocupació d’autònoms després del tancament del 
Programa d’Ocupació Autònoma?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el perjudici a la creació d’ocupació 
amb el tancament del Programa d’ocupació 
autònoma
Tram. 314-16335/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40865 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 que el tancament del Programa d’Ocu-
pació Autònoma perjudica la creació d’ocupació a Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de la desaparició de més 
de sis mil treballadors autònoms el darrer 
trimestre del 2011
Tram. 314-16336/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40866 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Quines causes creu el govern que son les que han pro-
vocat que a Catalunya durant l’últim trimestre de l’any 
passat hagin desaparegut més de 6.000 autònoms?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’opinió dels representants del sector 
dels treballadors autònoms sobre el tanca-
ment del Programa d’ocupació autònoma
Tram. 314-16337/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40867 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Ha tingut en compte el govern l’opinió del representats 
del sector en la decisió de tancar el Programa d’Ocupa-
ció Autònoma?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reunió amb els representants del 
sector dels treballadors autònoms per a 
consensuar la política de suport a la crea-
ció d’ocupació autònoma després del tan-
cament del Programa d’ocupació autònoma
Tram. 314-16338/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40868 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 govern la intenció de reunir-se amb els repre-
sentats del sector de forma immediata per consensuar 
les polítiques de suporta a la creació d’ocupació autòno-
ma especialment després del tancament del Programa 
d’Ocupació Autònoma?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a tancar el Programa 
d’ocupació autònoma
Tram. 314-16339/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 40869 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 han estat els motius per tancar el Programa 
d’Ocupació Autònoma?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’un centre social d’orien-
tació feixista a Barcelona
Tram. 314-16340/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40931 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Té coneixement el Govern de la possible obertura a 
Catalunya, en concret a la ciutat de Barcelona, d’un 
Centre social d’orientació feixista anomenat «Militia», 
presumptament vinculat a grups feixistes italians com 
«Casa Pound» i «Blocco Studanesco»?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la vinguda a Catalunya d’un líder del 
Blocco Studentesco per a inaugurar el cen-
tre social Militia
Tram. 314-16341/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40932 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Té o tenia coneixement el Govern d’una possible visita 
a Catalunya prevista per inaugurar el Centre Militia, de 
Gianlucca Iannone, líder del grup italià paramilitar i vi-
olent Blocco Studanesco, i que segons sembla és autor de 
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frases com «el feixisme va ser l’experiència més bonica 
de la història d’Itàlia»?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la vinguda a Catalunya d’un fundador 
del grup italià Guàrdia d’Honor de Mussolini 
per a inaugurar el centre social Militia
Tram. 314-16342/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40933 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Té o tenia coneixement el Govern d’una possible visita 
a Catalunya, prevista per inaugurar el Centre Militia, de 
Gabriele Andolfini, fundador del grup italià «Guàrdia 
d’Honor de Mussolini»?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les relacions de col·laboració entre 
grups feixistes italians i Plataforma per Ca-
talunya
Tram. 314-16343/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40934 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Té coneixement el Govern de les possibles relacions de 
col·laboració entre els grups feixistes italians Blocco Stu-
danesco i Guardia d’Honor de Mussolini amb el partit 
Plataforma per Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la legalitat de la creació del centre so-
cial Militia
Tram. 314-16344/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40935 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 que la creació del centre social 
d’orientació feixista Militia, amb presumptes vinculaci-
ons a grups violents italians, compliria la legislació vi-
gent?

Palau del Parlament, 16 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 mesures adoptades per a vigilar la 
legalitat de la creació del centre social Mi-
litia
Tram. 314-16345/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40936 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 Departament d’Interior 
per vigilar si la creació del centre social Militia com-
pleix la legislació vigent?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes davant la pos-
sible vinguda a Catalunya de dirigents de 
grups feixistes per a inaugurar el centre so-
cial Militia
Tram. 314-16346/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40937 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 preveu adoptar el Departament d’In-
terior en cas que amb motiu de la inauguració del centre 

social Militia visitin Catalunya dirigents de grups vio-
lents i feixistes?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anul·lació o l’ajornament de la inau-
guració del centre social Militia
Tram. 314-16347/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 40938 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Té coneixement el Govern de si la inauguració del 
Centre Militia ha estat anul·lada definitivament o simple-
ment ajornada?

Palau del Parlament, 16 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 el tancament de l’Escola Can Peri-
quet, de Palau-solità i Plegamans (Vallès 
Occidental), de l’Escola Olga Xirinacs, de 
Tarragona, de l’Escola La Muñeira, de Badia 
del Vallès (Vallès Occidental), i de l’Escola 
d’Esparreguera II, sobre el respecte del dret 
de les famílies a triar centre educatiu i sobre 
el manteniment de la qualitat educativa en 
aquests municipis
Tram. 314-16348/09

Formulació
Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 41039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Demà hi haurà una concentració de pares i mares del 
CEIP Can Periquet de Palau-Solità i Plegamans davant 
dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenya-
ment a Sabadell perquè aquest curs no s’admetran més 
preinscripcions d’alumnes nous, amb la intenció de tan-
car el centre quan la darrera promoció d’alumnes arribi 
a 6è de primària. Aquest centre va ser creat el 2008-2009 
i havia d’esdevenir un institut-escola. La finalitat de la 
seva creació era alleugerir la massificació dels CEIPS I 
Instituts actuals de la població. Per què s’opta per tancar 
aquest centre enlloc d’aprofitar-lo per encabir-hi alumnes 
dels altres centres escolars que estan massificats? Com 
es pretén resoldre amb aquestes mesures, tancament de 
centres, el problema del fracàs escolar? Per què no s’opta 
per la qualitat educativa, amb menys alumnes per aula?

Altres CEIPS estan amb semblants problemàtiques de 
tancament i les famílies hi estan en contra: el CEIP Olga 
Xirinacs de Tarragona, el CEIP Muñeira de Badia del 
Vallès i l’Escola Esparreguera.

– Com és que el Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat opta per tancar escoles quan la prioritat seria 
fer-ne de noves o, com a mínim, mantenir les que hi ha 
per tal d’evitar la massificació a les aules? D’altra banda, 
cadascuna d’aquestes escoles compta amb un projecte 
educatiu propi. En tancar-les, es vulnera el dret fonamen-
tal de la llibertat de les famílies a triar el centre escolar 
per als seus fills. Recordem la defensa aferrissada de 
Duran i Lleida feia d’aquest dret en criticar la promoció 
de l’escola pública que feia el tripartit en detriment de 
l’escola concertada. No està passant ara el mateix amb 
el tancament d’aquests centres que les famílies han triat?

– Quines mesures pensa emprendre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat per respectar el dret de 

les famílies a triar centre educatiu i mantenir la qualitat 
educativa a les poblacions on els centres a continuació 
estan pendents de tancament: CEIP Can Periquet de 
Palau-Solità i Plegamans, CEIP Olga Xirinacs de Tar-
ragona, CEIP La Muñeira de Badia del Vallès i l’Escola 
Esparreguera 2?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2012 

Antoni Strubell i Trueta
Diputat del SP de SI

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses amb què el Departa-
ment d’Interior ha mantingut algun contacte 
per a la possible renovació dels uniformes 
dels mossos d’esquadra
Tram. 314-16349/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41089 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 és la relació d’empreses amb les que el Depar-
tament d’Interior ha mantingut algun tipus de contacte 
per preparar el possible canvi d’uniformitat dels Mossos 
d’esquadra?

Palau del Parlament, 19 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 el cost dels treballs i dels contactes 
del Departament d’Interior per a la possible 
renovació dels uniformes dels mossos d’es-
quadra
Tram. 314-16350/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41090 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 cost han tingut per ara els treballs i contactes 
previs endegats pel Departament d’Interior per estudiar 
un possible canvi d’uniformitat dels Mossos d’esquadra?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la renovació dels uniformes dels mos-
sos d’esquadra en un context de retallades 
pressupostàries en la seguretat pública
Tram. 314-16351/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41091 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 Departament d’Interior fer possible un 
canvi en la uniformitat dels Mossos d’esquadra durant 
els propers anys tenint present les retallades pressupos-

tàries que estan patint els pressupostos destinats a la se-
guretat pública?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la percepció d’alguna disminució de 
les sancions de trànsit al gener del 2012 atri-
buïble a una possible acció de protesta dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16352/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41092 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Ha notat el Servei Català de Trànsit una disminució 
en el número de sancions de trànsit imposades durant 
el mes de gener del 2012 que poguessin ser atribuïdes a 
algun tipus d’acció de protesta dels mossos d’esquadra?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els controls de trànsit no programats 
al gener del 2012
Tram. 314-16353/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41093 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 
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i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Té constància el Departament d’Interior de que s’hagin 
establert per part dels Mossos d’Esquadra durant el mes 
de gener de 2012 controls de trànsit no programats en 
algunes carreteres de Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els controls de trànsit no programats 
com a acció de protesta dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-16354/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41094 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Té constància el Departament d’Interior de que els 
mossos d’esquadra hagin establert controls de trànsit no 
programats com a forma de protesta per la política del 
Departament d’Interior?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la notícia relativa a les explicacions 
que el conseller d’Interior va demanar a un 
mosso d’esquadra en un control de trànsit 
el 16 de gener de 2012
Tram. 314-16355/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41095 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Són certes les informacions periodístiques relatives a 
que el dilluns dia 16 de gener de 2012 el conseller d’In-
terior, Felip Puig, va demanar explicacions a un mossos 
d’esquadra que l’havien aturat en un control de trànsit?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la notícia relativa a la demanda del 
conseller d’Interior a un mosso d’esquadra 
d’agilitar un control de trànsit el 16 de gener 
de 2012
Tram. 314-16356/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41096 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Són certes les informacions periodístiques relatives a 
que el conseller d’Interior Felip Puig, aturat en un con-
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trol de trànsit el dia 16 de gener de 2012, va instar als 
mossos d’esquadra a agilitzar el control?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la programació del control de trànsit 
del 16 de gener de 2012 en què el conseller 
d’Interior va ésser aturat
Tram. 314-16357/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41097 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Estava programat, segons el Departament d’Interior, el 
control de trànsit del dia 16 de gener de 2012 en el que va 
ser aturat el conseller d’Interior, Felip Puig?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació del conseller d’Interior quan 
va ésser aturat en un control de trànsit el 16 
de gener de 2012
Tram. 314-16358/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41098 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 que l’actuació del conseller d’In-
terior, Felip Puig, quan va ser aturat en un control de 
trànsit el dia 16 de gener de 2012, va ser la correcta en 
relació a la tasca que estaven exercint els mossos d’es-
quadra?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comunicació als mitjans de comu-
nicació del fets ocorreguts en el control de 
trànsit del 16 de gener de 2012 en què el 
conseller d’Interior va ésser aturat
Tram. 314-16359/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41099 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 informar de forma oficial el Departament d’Interior 
als mitjans de comunicació dels fets produïts en un con-
trol de trànsit el dia 16 de gener de 2012, quan el conse-
ller d’Interior va ser aturat en un control de trànsit?

Palau del Parlament, 19 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 contribució de l’actitud del conse-
ller d’Interior en un control de trànsit del 16 
de gener de 2012 a la percepció de la neces-
sitat d’aquest tipus de controls
Tram. 314-16360/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41100 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 que l’actitud del conseller d’In-
terior en ser aturat en un control de trànsit el dia 16 de 
gener de 2012 ajuda a que els conductors i conductores 
entenguin la necessitat dels controls de trànsit?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius de la proposta de regla-
ment de funcionament i organització del Co-
mitè d’Ètica Policial
Tram. 314-16361/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41101 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 objectius pretén assolir el Departament d’In-
terior amb la proposta d’un nou decret que regularà el 

Reglament de funcionament i organització del Comitè 
d’Ètica Policial?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el caràcter assessor a què resta redu-
ït el Comitè d’Ètica Policial en el nou decret 
del Departament d’Interior i sobre la pèrdua 
de competències d’aquest comitè
Tram. 314-16362/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41102 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Per quins motius el Comitè d’Ètica Policial queda re-
duït, segons el nou decret que prepara el Departament 
d’Interior, a un òrgan eminentment assessor i de reflexió?

– Per quins motius el Comitè d’Ètica Policial, segons el 
nou decret que prepara el Departament d’Interior, deixa 
de tenir competència per proposar mesures adients per a 
la millora de la conducta ètica policial?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Fascicle cinquè
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pèrdua de competències del Comi-
tè d’Ètica Policial en matèria d’informació 
reservada i de trasllat al ministeri fiscal en el 
nou decret del Departament d’Interior
Tram. 314-16363/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41103 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Per quins motius el Comitè d’Ètica Policial, segons el 
nou decret que prepara el Departament d’Interior, deixa-
rà de poder interessar a l’òrgan competent per a l’ober-
tura de la corresponent informació reservada o el seu 
trasllat al Ministeri fiscal?

Palau del Parlament, 19 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 el Comitè d’Èti-
ca Policial deixa d’elaborar l’informe públic 
anual del codi d’ètica policial en el nou de-
cret del Departament d’Interior
Tram. 314-16364/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41104 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Per quins motius, el Comitè d’Ètica Policial, segons el 
nou decret proposat pel Departament d’Interior deixarà 
d’elaborar un informe públic anual del Codi d’Ètica po-
licial?

Palau del Parlament, 19 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 el Comitè d’Èti-
ca Policial deixa d’ésser el responsable de 
redactar el codi d’ètica policial en el nou de-
cret del Departament d’Interior
Tram. 314-16365/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41105 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Per quins motius el Comitè d’Ètica Policial deixarà 
de ser el responsable, segons el nou decret proposat pel 
Departament d’Interior, de redactar el Codi d’Ètica Po-
licial?

Palau del Parlament, 19 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 responsables de la redacció del 
nou codi d’ètica policial i els criteris per a 
seleccionar-los i sobre la participació en la 
redacció del nou codi d’ètica policial dels 
experts que van participar en la del codi an-
terior
Tram. 314-16366/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41106 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 persones han rebut o rebran i amb quins crite-
ris de selecció, l’encàrrec del Departament d’Interior de 
redactar un nou Codi d’Ètica Policial?

– Té previst el Departament d’Interior en el procés d’ela-
boració del nou codi d’Ètica Policial, recavar la partici-
pació o l’opinió dels experts que com l’ex fiscal Carlos 
Jimenez Vilarejo, la catedràtica de Dret Penal, Merche 
Garcia Aran i l’advocada, Gemma Calvet, varen partici-
par en la redacció de l’anterior Codi d’Ética?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament del Servei d’Informació i 
Orientació a les Víctimes del Terrorisme
Tram. 314-16367/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41107 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Per quins motius ha tancat el Govern el Servei d’Infor-
mació i Orientació a les Víctimes del terrorisme?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi que suposa el tancament del 
Servei d’Informació i Orientació a les Vícti-
mes del Terrorisme
Tram. 314-16368/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41108 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 estalvi de recursos econòmics suposa pel Govern 
el tancament de del Servei d’Informació i Orientació a 
les Víctimes del Terrorisme?

Palau del Parlament, 19 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 consideració de la situació política 
actual, especialment al País Basc, en el mo-
ment del tancament del Servei d’Informació 
i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
Tram. 314-16369/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41109 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Ha tingut present el govern la situació política actu-
al, en especial al País Basc, que requereix de diverses 
mesures entre les que destaca el suport a les víctimes 
d’atemptats terroristes, en el moment de decidir el tanca-
ment del Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes 
del terrorisme?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alternatives d’atenció a les vícti-
mes catalanes del terrorisme després del 
tancament del Servei d’Informació i Orienta-
ció a les Víctimes del Terrorisme
Tram. 314-16370/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41110 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 alternatives d’atenció ofereix el Govern a les 
víctimes catalanes del terrorisme, després de decidir el 
tancament del Servei d’Informació i Orientació a les 
Víctimes del Terrorisme?

Palau del Parlament, 19 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 considera que 
les víctimes catalanes del terrorisme ja no 
necessiten una atenció especialitzada
Tram. 314-16371/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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: 

– Per quins motius el Govern considera que a partir de 
l’any 2012 les víctimes catalanes del terrorisme ja no ne-
cessiten una atenció especialitzada i especifica, diferent 
de la resta de víctimes de delictes?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís de posar en funciona-
ment el perllongament de Ferrocarrils de la 
Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-16372/09

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41118 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada, Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari 
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Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és el compromís del Govern de la Generalitat de 
Catalunya i concretament del conseller Recorder respec-
te de la posada en funcionament del perllongament dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2012 

Montserrat Capdevila Tatché i Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’execució de les obres 
de perllongament de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-16373/09

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada, Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és el calendari d’execució de les diferents fases 
de les obres de perllongament dels FGC a Sabadell?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2012 

Montserrat Capdevila Tatché i Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió prevista per a les obres de 
perllongament de Ferrocarrils de la Genera-
litat a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-16374/09

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41120 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada, Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina és la inversió total prevista per a les obres de 
perllongament dels FGC a Sabadell i quina plurianualit-
zació està prevista?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2012 

Montserrat Capdevila Tatché i Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió en les obres de perllon-
gament de Ferrocarrils de la Generalitat a 
Sabadell (Vallès Occidental)inclosa en la 
presentació inicial dels pressupostos de  
la Generalitat per al 2012
Tram. 314-16375/09

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41121 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada, Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina inversió s’abordarà, de les obres de perllonga-
ment dels FGC a Sabadell, amb la partida inclosa a la 
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presentació inicial el 20 de desembre de 2011 dels pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2012 

Montserrat Capdevila Tatché i Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el retard o l’aturada de les obres de 
perllongament de Ferrocarrils de la Genera-
litat a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-16376/09

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41122 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada, Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Les obres d’execució del perllongament dels FGC a 
Sabadell han patit algun retard o han estat aturades en 
algun moment? Per quins motius, si és el cas?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2012 

Montserrat Capdevila Tatché i Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incidència del mètode alemany de 
pagament en les obres de perllongament de 
Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-16377/09

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41123 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada, Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-

ta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Com incideix el mètode alemany de pagament en les 
obres de perllongament dels FGC a Sabadell?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2012 

Montserrat Capdevila Tatché i Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control de l’Agència de Residus de 
Catalunya sobre l’abocament de residus 
contaminants al dipòsit de runes de Callús 
(Bages)
Tram. 314-16378/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41143 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin tipus de control està exercint l’Agència de Residus 
de Catalunya sobre possibles residus contaminants apor-
tats al dipòsit controlat de runes del municipi de Callús?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els residus que s’aboquen al dipòsit 
de runa de Callús (Bages)
Tram. 314-16379/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41144 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la caracterització dels residus que s’aporten al 
dipòsit controlat de runes del municipi de Callús?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per l’Agència 
de Residus de Catalunya davant les possi-
bles irregularitats en l’abocament de residus 
al dipòsit de runa de Callús (Bages)
Tram. 314-16380/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41145 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures ha adoptat l’Agència de Residus de 
Catalunya sobre possibles irregularitats en l’aportació 
de residus del dipòsit controlat de runes del municipi de 
Callús?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de llits disponi-
bles al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16381/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41198 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució del nombre de llits disponi-
bles per a cadascun dels anys del període 2004-2011 al 
Pius Hospital de Valls?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de llits disponi-
bles, per tipus i especialitat, al Pius Hospi-
tal, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16382/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41199 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució del nombre de llits disponi-
bles, desglossat per tipologia i/o especialitats, inclosos 
els sociosanitaris i llarga estada, per a cadascun dels 
anys del període 2004-2011 al Pius Hospital de Valls?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques al Pius Hospital, de Valls 
(Alt Camp)
Tram. 314-16383/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41200 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programaci-
ons quirúrgiques al Pius Hospital de Valls, per a cadas-
cun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques amb ingrés al Pius Hospi-
tal, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16384/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programaci-
ons quirúrgiques amb ingrés al Pius Hospital de Valls, 
per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques ambulatòries al Pius Hos-
pital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16385/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41202 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programaci-
ons quirúrgiques ambulatòries al Pius Hospital de Valls, 
per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons de consultes externes al Pius Hospital, 
de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16386/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41203 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions de consultes externes al Pius Hospital de Valls, 
desglossat per especialitats, per a cadascun dels anys del 
període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons de proves diagnòstiques al Pius Hospi-
tal, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16387/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41204 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions de proves diagnòstiques al Pius Hospital de Valls, 
desglossat per tipus de prova, per a cadascun dels anys 
del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències ate-
ses al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16388/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41205 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències ate-
ses al Pius Hospital de Valls, per a cadascun dels anys 
del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències 
amb ingrés ateses al Pius Hospital, de Valls 
(Alt Camp)
Tram. 314-16389/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41206 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències in-
gressades ateses al Pius Hospital de Valls, per a cadas-
cun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències am-
bulatòries ateses al Pius Hospital, de Valls 
(Alt Camp)
Tram. 314-16390/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències am-
bulatòries ateses pel Pius Hospital de Valls, per a cadas-
cun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla de professi-
onals, per categories, al Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16391/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41208 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en la plantilla de professio-
nals equivalents a 40 hores, desglossat per categories, 
al Pius Hospital de Valls, per a cadascun dels anys del 
període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la contractació del Ser-
vei Català de la Salut amb el Pius Hospital, 
de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16392/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41209 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en la contractació del CatSa-
lut amb el Pius Hospital de Valls, per a cadascun dels 
anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la facturació a tercers 
obligats al pagament al Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16393/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en la facturació a tercers obli-
gats al pagament al Pius Hospital de Valls, per a cadas-
cun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels ingressos al Pius Hos-
pital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16394/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41211 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els ingressos del Pius Hos-
pital de Valls, desglossat per tipus, per a cadascun dels 
anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’endeutament al Pius 
Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16395/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41212 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en l’endeutament del Pius 
Hospital de Valls, desglossat per tipus, per a cadascun 
dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les inversions al Pius 
Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16396/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41213 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les inversions al Pius 
Hospital de Valls, per a cadascun dels anys del període 
2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les amortitzacions en 
el període 2004-2011 del Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16397/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41214 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les amortitzacions del Pius 
Hospital de Valls, per a cadascun dels anys del període 
2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalitza-
ció en el període 2004-2011 del Pius Hospi-
tal, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16398/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41215 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les altes d’hospitalització 
del Pius Hospital de Valls, per a cadascun dels anys del 
període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’evolució del nombre de consul-
tes externes del Pius Hospital, de Valls (Alt 
Camp)
Tram. 314-16399/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41216 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de consultes Ex-
ternes al Pius Hospital de Valls, per a cadascun dels anys 
del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors de comple-
xitat del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16400/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41217 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els indicadors de comple-
xitat del Pius Hospital de Valls, per a cadascun dels anys 
del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors de produc-
tivitat del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16401/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41218 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els indicadors de producti-
vitat del Pius Hospital de Valls, per a cadascun dels anys 
del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla del Pius Hos-
pital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16402/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41219 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en la plantilla del Pius Hospi-
tal de Valls, per a cadascun dels anys del període 2004-
2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del nivell d’activitat 
assistencial al Pius Hospital, de Valls (Alt 
Camp)
Tram. 314-16403/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41220 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Pensa el Govern que el Pius Hospital de Valls ha de 
mantenir el nivell d’activitat assistencial actual?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors de produc-
tivitat de l’Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16404/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41221 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Pensa el Govern que s’han de mantenir totes les espe-
cialitats del Pius Hospital de Valls?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat del Pius Hospital, de 
Valls, com a hospital de referència de l’Alt 
Camp i la Conca de Barberà
Tram. 314-16405/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41222 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Pensa el Govern que el Pius Hospital de Valls ha de 
continuar sent hospital comarcal de referència de les co-
marques de l’Alt Camp i La Conca?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits de malalts aguts ne-
cessari perquè el Pius Hospital, de Valls (Alt 
Camp), sigui viable i sostenible
Tram. 314-16406/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41223 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de llits d’aguts que estima el Govern 
amb que ha de comptar el Pius Hospital de Valls perquè 
sigui viable i sostenible?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les despeses anuals del 
Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16407/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41224 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les despeses anuals al Pius 
Hospital de Valls, desglossat per tipus de despesa, per a 
cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels resultats comptables 
del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16408/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41225 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els resultats comptables de 
l’exercici al Pius Hospital de Valls, desglossat per tipus 
de resultat, per a cadascun dels anys del període 2004-
2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalitza-
ció, per especialitats, del Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp)
Tram. 314-16409/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41226 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les altes d’hospitalització 
del Pius Hospital de Valls, desglossat per especialitats, 
per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’evolució del nombre d’estades 
hospitalàries al Pius Hospital, de Valls (Alt 
Camp)
Tram. 314-16410/09

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41227 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’estades hospi-
talàries del Pius Hospital de Valls, desglossat per tipus, 
per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Segú Ferré Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de llits disponi-
bles a l’Hospital Verge de la Cinta, de Torto-
sa (Baix Ebre)
Tram. 314-16411/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41228 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb  
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució del nombre de llits disponi-
bles per a cadascun dels anys del període 2004-2011 a 
l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de llits disponi-
bles, per tipus i especialitat, a l’Hospital Ver-
ge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16412/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41229 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució del nombre de llits disponi-
bles, desglossat per tipologia i/o especialitats, inclosos 
els sociosanitaris i llarga estada, per a cadascun dels 
anys del període 2004-2011 a l’Hospital Verge de la Cin-
ta de Tortosa?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programa-
cions quirúrgiques a l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16413/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41230 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programaci-
ons quirúrgiques a l’Hospital Verge de la Cinta de Tor-
tosa, per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programa-
cions quirúrgiques amb ingrés a l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16414/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41231 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions quirúrgiques amb ingrés a l’Hospital Verge de la 
Cinta de Tortosa, per a cadascun dels anys del període 
2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques ambulatòries a l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16415/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41232 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programaci-
ons quirúrgiques ambulatòries a l’Hospital Verge de la 
Cinta de Tortosa, per a cadascun dels anys del període 
2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons de consultes externes a l’Hospital Verge 
de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16416/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41233 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programaci-
ons de consultes externes a l’Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa, desglossat per especialitats, per a cadascun 
dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programa-
cions de proves diagnòstiques a l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16417/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41234 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions de proves diagnòstiques a l’Hospital Verge de la 
Cinta de Tortosa, desglossat per tipus de prova, per a ca-
dascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències ate-
ses a l’Hospital Verge de la Cinta, de Torto-
sa (Baix Ebre)
Tram. 314-16418/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41235 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències ate-
ses a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, per a ca-
dascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències 
amb ingrés ateses a l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16419/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41236 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències in-
gressades ateses a l’Hospital Verge de la Cinta de Torto-
sa, per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències am-
bulatòries ateses a l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16420/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41237 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències 
ambulatòries ateses per l’Hospital Verge de la Cinta de 
Tortosa per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la contractació del Ser-
vei Català de la Salut amb l’Hospital Verge 
de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16421/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41238 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en la contractació del Cat-
Salut amb l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, per a 
cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la facturació a tercers 
obligats al pagament a l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16422/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41239 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en la facturació a tercers obli-
gats al pagament a l’Hospital Verge de la Cinta de Tor-
tosa, per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les despeses anuals a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix 
Ebre)
Tram. 314-16423/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41240 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les despeses anuals a 
l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, desglossat per 
tipus de despesa, per a cadascun dels anys del període 
2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels ingressos a l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16424/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41241 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els ingressos de l’Hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa, desglossat per tipus, per a 
cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels resultats comptables a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix 
Ebre)
Tram. 314-16425/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41242 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els resultats comptables 
de l’exercici de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, 
desglossat per tipus de resultat, per a cadascun dels anys 
del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’endeutament a l’Hospi-
tal Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16426/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41243 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en l’endeutament de l’Hospi-
tal Verge de la Cinta de Tortosa, desglossat per tipus, per 
a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC



31 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 237

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 207

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les inversions de l’Hospi-
tal Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16427/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41244 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les inversions de l’Hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa, per a cadascun dels anys 
del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les amortitzacions de 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix 
Ebre)
Tram. 314-16428/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41245 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les amortitzacions de 
l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, per a cadascun 
dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalitza-
ció a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa 
(Baix Ebre)
Tram. 314-16429/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41246 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les altes d’hospitalització 
de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, per a cadas-
cun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalitza-
ció, per especialitats, a l’Hospital Verge de 
la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16430/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41247 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les altes d’hospitalització 
de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, desglossat per 
especialitats, per a cadascun dels anys del període 2004-
2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de consultes 
externes a l’Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16431/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41248 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de consultes Ex-
ternes a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, per a 
cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les estades hospitalàri-
es a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa 
(Baix Ebre)
Tram. 314-16432/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41249 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’estades hospi-
talàries de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, des-
glossat per tipus, per a cadascun dels anys del període 
2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors de comple-
xitat de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tor-
tosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16433/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41250 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els indicadors de comple-
xitat de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, per a 
cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la productivitat a l’Hospi-
tal Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16434/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41251 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els indicadors de produc-
tivitat de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, per a 
cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla de l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16435/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41252 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en la plantilla de l’Hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa, per a cadascun dels anys 
del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del nivell d’activitat 
assistencial de l’Hospital Verge de la Cinta, 
de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16436/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41253 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Pensa el Govern que l’Hospital Verge de la Cinta de 
Tortosa ha de mantenir el nivell d’activitat assistencial 
actual?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de les especialitats 
mèdiques de l’Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16437/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41254 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Pensa el Govern que s’han de mantenir totes les espe-
cialitats de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat de l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa, com a centre hospitalari 
de referència a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-16438/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41255 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Pensa el Govern que l’Hospital Verge de la Cinta de 
Tortosa ha de continuar sent hospital de referència de 
Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de llits de malalts aguts neces-
sari perquè l’Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa (Baix Ebre), sigui viable i sostenible
Tram. 314-16439/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41256 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de llits d’aguts que estima el Govern 
amb que ha de comptar l’Hospital Verge de la Cinta de 
Tortosa perquè sigui viable i sostenible?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla de professio-
nals, per categories, a l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16440/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41257 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en la plantilla de professio-
nals equivalents a 40 hores, desglossat per categories, a 
l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, per a cadascun 
dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de llits disponi-
bles a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16441/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41258 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quina ha estat l’evolució del nombre de llits disponi-
bles per a cadascun dels anys del període 2004-2011 a 
l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de llits disponi-
bles, per tipus i especialitat, a l’Hospital Co-
marcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16442/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41259 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució del nombre de llits disponi-
bles, desglossat per tipologia i/o especialitats, inclosos 
els sociosanitaris i llarga estada, per a cadascun dels 
anys del període 2004-2011 a l’Hospital Comarcal Móra 
d’Ebre?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC



31 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 237

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 211

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques a l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16443/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41260 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions quirúrgiques a l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, 
per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programa-
cions quirúrgiques amb ingrés a l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16444/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41261 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions quirúrgiques amb ingrés a l’Hospital Comarcal 
Móra d’Ebre, per a cadascun dels anys del període 2004-
2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques ambulatòries a l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16445/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41262 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions quirúrgiques ambulatòries a l’Hospital Comarcal 
Móra d’Ebre, per a cadascun dels anys del període 2004-
2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons de consultes externes a l’Hospital Co-
marcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16446/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions de consultes externes a l’Hospital Comarcal Móra 
d’Ebre, desglossat per especialitats, per a cadascun dels 
anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programa-
cions de proves diagnòstiques a l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16447/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41264 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programaci-
ons de proves diagnòstiques a l’Hospital Comarcal Móra 
d’Ebre, desglossat per tipus de prova, per a cadascun 
dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències ate-
ses a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16448/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41265 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències ate-
ses a l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, per a cadascun 
dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències 
amb ingrés ateses a l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16449/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41266 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències in-
gressades ateses a l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, per 
a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències am-
bulatòries ateses a l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16450/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41267 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències am-
bulatòries ateses per l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre 
per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la contractació del Ser-
vei Català de la Salut amb l’Hospital Comar-
cal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16451/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41268 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en la contractació del CatSa-
lut amb l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, per a cadas-
cun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la facturació a tercers 
obligats al pagament a l’Hospital Comarcal 
de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16452/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41269 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en la facturació a tercers obli-
gats al pagament a l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, 
per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les despeses anuals a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribe-
ra d’Ebre)
Tram. 314-16453/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41270 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les despeses anuals a 
l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, desglossat per tipus 
de despesa, per a cadascun dels anys del període 2004-
2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels ingressos a l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16454/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41271 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els ingressos de l’Hospital 
Comarcal Móra d’Ebre, desglossat per tipus, per a cadas-
cun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels resultats comptables a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera 
d’Ebre)
Tram. 314-16455/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els resultats comptables 
de l’exercici de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, des-
glossat per tipus de resultat, per a cadascun dels anys del 
període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’endeutament a l’Hospi-
tal Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16456/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41273 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en l’endeutament de l’Hos-
pital Comarcal Móra d’Ebre, desglossat per tipus, per a 
cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les inversions a l’Hospi-
tal Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16457/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41274 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les inversions de l’Hospi-
tal Comarcal Móra d’Ebre, per a cadascun dels anys del 
període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les amortitzacions en el 
període 2004-2011 de l’Hospital Comarcal 
de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16458/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41275 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les amortitzacions de 
l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, per a cadascun dels 
anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalitza-
ció de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16459/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41276 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les altes d’hospitalització 
de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, per a cadascun 
dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalitza-
ció, per especialitats, de l’Hospital Comar-
cal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16460/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41277 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les altes d’hospitalització 
de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, desglossat per es-
pecialitats, per a cadascun dels anys del període 2004-
2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de consultes 
externes de l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16461/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41278 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de consultes Ex-
ternes a l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, per a cadas-
cun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’estades hos-
pitalàries a l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16462/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41279 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’estades hospi-
talàries de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, desglossat 
per tipus, per a cadascun dels anys del període 2004-
2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors de comple-
xitat de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16463/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41280 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els indicadors de comple-
xitat de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, per a cadas-
cun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors de producti-
vitat de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16464/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41281 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els indicadors de produc-
tivitat de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, per a cadas-
cun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla de l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16465/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en la plantilla de l’Hospital 
Comarcal Móra d’Ebre, per a cadascun dels anys del pe-
ríode 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del nivell d’activitat 
assistencial a l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16466/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41283 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Pensa el Govern que l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre 
ha de mantenir el nivell d’activitat assistencial actual?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat de l’Hospital Comarcal 
de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) com a hospi-
tal de referència de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-16467/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41284 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Pensa el Govern que l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre 
ha de continuar sent hospital de referència de Terres de 
l’Ebre?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits de malalts aguts ne-
cessari perquè l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre) sigui viable i soste-
nible
Tram. 314-16468/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41285 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de llits d’aguts que estima el Go-
vern amb que ha de comptar l’Hospital Comarcal Móra 
d’Ebre perquè sigui viable i sostenible?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla de professio-
nals, per categories, a l’Hospital Comarcal 
de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16469/09

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41286 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en la plantilla de professio-
nals equivalents a 40 hores, desglossat per categories, a 
l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre, per a cadascun dels 
anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012 

Núria Ventura Brusca Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes del xoc d’un tren de rodalia 
i un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó 
i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener 
de 2012
Tram. 314-16470/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41292 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Ahir, 19 de gener, es va produir un xoc entre un tren de 
Rodalies i un Talgo entre les estacions del Clot i Arc del 
Triomf.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines van ser les causes d’aquest accident?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es va trigar a evacuar les 
persones dels trens accidentats en el xoc 
d’un tren de rodalia i un Talgo entre les esta-
cions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Bar-
celona, el 19 de gener de 2012
Tram. 314-16471/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41293 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Ahir, 19 de gener, es va produir un xoc entre un tren de 
Rodalies i un Talgo entre les estacions del Clot i Arc del 
Triomf.

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

– Quan es va trigar a evacuar les persones del tren acci-
dentat?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació donada als passatgers 
dels trens accidentats en el xoc d’un tren 
de rodalia i un Talgo entre les estacions del 
Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 
19 de gener de 2012
Tram. 314-16472/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41294 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Ahir, 19 de gener, es va produir un xoc entre un tren de 
Rodalies i un Talgo entre les estacions del Clot i Arc del 
Triomf.

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

– Quina informació es va donar als passatgers atrapats 
dins el tren?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com es va assabentar del 
xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les 
estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de 
Barcelona, el 19 de gener de 2012
Tram. 314-16473/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41295 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Ahir, 19 de gener, es va produir un xoc entre un tren de 
Rodalies i un Talgo entre les estacions del Clot i Arc del 
Triomf.

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

– Com es va assabentar el Govern de la Generalitat de 
l’incident succeït?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions fetes quan es va assa-
bentar del xoc d’un tren de rodalia i un Talgo 
entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de 
Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
Tram. 314-16474/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41296 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Ahir, 19 de gener, es va produir un xoc entre un tren de 
Rodalies i un Talgo entre les estacions del Clot i Arc del 
Triomf.

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

– Quines actuacions va realitzar el Govern de la Genera-
litat un cop assabentat de l’incident? Quina és la persona 
responsable d’actuar en aquests casos? Amb qui es van 
posar amb contacte?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la demanda de responsabilitats pel 
xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les 
estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de 
Barcelona, el 19 de gener de 2012
Tram. 314-16475/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41297 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Ahir, 19 de gener, es va produir un xoc entre un tren de 
Rodalies i un Talgo entre les estacions del Clot i Arc del 
Triomf.

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

– Demanarà el Govern responsabilitats per aquests fets?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris afectats pel xoc 
d’un tren de rodalia i un Talgo entre les esta-
cions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Bar-
celona, el 19 de gener de 2012
Tram. 314-16476/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41298 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Ahir, 19 de gener, es va produir un xoc entre un tren de 
Rodalies i un Talgo entre les estacions del Clot i Arc del 
Triomf.

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

– Quin ha estat el nombre total d’usuaris afectats?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei alternatiu de transport esta-
blert després del xoc d’un tren de rodalia i 
un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó 
i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener 
de 2012
Tram. 314-16477/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41299 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Ahir, 19 de gener, es va produir un xoc entre un tren de 
Rodalies i un Talgo entre les estacions del Clot i Arc del 
Triomf.

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

– Quin servei alternatiu de transport es va posar a dispo-
sició dels ciutadans?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforç de la informació als usuaris 
de les línies afectades després del xoc d’un 
tren de rodalia i un Talgo entre les estacions 
del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelo-
na, el 19 de gener de 2012
Tram. 314-16478/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41300 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Ahir, 19 de gener, es va produir un xoc entre un tren de 
Rodalies i un Talgo entre les estacions del Clot i Arc del 
Triomf.

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

– Es va reforçar la informació als usuaris de les línies 
afectades? Com?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol que segueixen Renfe i Adif 
en un accident com el del 19 de gener de 
2012 entre les estacions del Clot-Aragó i Arc 
de Triomf, de Barcelona
Tram. 314-16479/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41301 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Ahir, 19 de gener, es va produir un xoc entre un tren de 
Rodalies i un Talgo entre les estacions del Clot i Arc del 
Triomf.

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

– Quin són els protocols seguits per Renfe i Adif quan es 
produeix un accident d’aquestes característiques?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’informació als usuaris 
que segueixen Renfe i Adif en un accident 
com el del 19 de gener de 2012 entre les es-
tacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de 
Barcelona
Tram. 314-16480/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41302 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Ahir, 19 de gener, es va produir un xoc entre un tren de 
Rodalies i un Talgo entre les estacions del Clot i Arc del 
Triomf.

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

– Quin protocol d’informació segueix Renfe i Adif per 
a informar al usuaris d’accidents d’aquestes caracterís-
tiques?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol que segueix per a informar 
els usuaris en un accident com el del 19 de 
gener de 2012 entre les estacions del Clot-
Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona
Tram. 314-16481/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41303 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Ahir, 19 de gener, es va produir un xoc entre un tren de 
Rodalies i un Talgo entre les estacions del Clot i Arc del 
Triomf.

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

– Quin és el protocol d’informació seguit pel Govern de 
la Generalitat davant uns situació d’aquestes caracterís-
tiques?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el responsable del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la gestió del ser-
vei ferroviari que va explicar l’accident del 
19 de gener de 2012 entre les estacions del 
Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona
Tram. 314-16482/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41304 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Ahir, 19 de gener, es va produir un xoc entre un tren de 
Rodalies i un Talgo entre les estacions del Clot i Arc del 
Triomf.

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

– Qui del Departament de Territori i Sostenibilitat, res-
ponsable de la gestió el servei, va sortir a donar explica-
cions dels fets succeïts?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC



31 de gener de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 237

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 222

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva responsabilitat davant els ciu-
tadans per accidents com el xoc d’un tren 
de rodalia i un Talgo entre les estacions del 
Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, 
del 19 de gener de 2012
Tram. 314-16483/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41305 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Ahir, 19 de gener, es va produir un xoc entre un tren de 
Rodalies i un Talgo entre les estacions del Clot i Arc del 
Triomf.

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

– Creu el Govern que té alguna responsabilitat davant els 
ciutadans quan es produeix una situació com aquesta?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a resoldre la situ-
ació produïda pel xoc d’un tren de rodalia i 
un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó 
i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener 
de 2012
Tram. 314-16484/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41306 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Ahir, 19 de gener, es va produir un xoc entre un tren de 
Rodalies i un Talgo entre les estacions del Clot i Arc del 
Triomf.

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

– Quines actuacions va fer el Govern per tal de resoldre 
la situació creada?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions perquè no es torni a 
repetir un accident de tren de les caracterís-
tiques del que es va produir el 19 de gener 
de 2012 entre les estacions del Clot-Aragó i 
Arc de Triomf, de Barcelona
Tram. 314-16485/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41307 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Ahir, 19 de gener, es va produir un xoc entre un tren de 
Rodalies i un Talgo entre les estacions del Clot i Arc del 
Triomf.

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

– Aquest accident és el segon que es produeix en un sol 
any en el mateix punt? Quines actuacions té previstes 
el Govern per tal que no es torni a repetir un accident 
d’aquestes característiques?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la re-
transmissió de la cavalcada de reis del 2012
Tram. 312-00048/09

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 41395 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, representante adjunto del Subgrupo 
Parlamentario de Ciudadanos, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 173 del Reglamento del Parlamento, 
presenta al director general de la CCMA la pregunta si-
guiente, para su respuesta oral en Comisión

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamenta-
rio: 

– ¿Qué motivos impulsaron a TV3 a retransmitir desde 
un país extranjero la cabalgata de Reyes de 2012?

– ¿Cuál es el coste total de dicha retransmisión?

– ¿Cuáles son los motivos que llevaron a TV3 a no re-
transmitir la cabalgata desde cualquier municipio de Ca-
taluña que la celebra?

Palau del Parlament, 20 de enero de 2012

Jordi Cañas Pérez
Representante adjunto del SP C’s

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre els ins-
truments i les garanties de la Corporació per 
a defensar els seus professionals en cas de 
denúncies i contenciosos
Tram. 312-00049/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41445 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-

glament del Parlament, presenta al director general de la 
CCMA la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quins instruments té a l’abast la CCMA i quines ga-
ranties de defensa jurídica pot establir per tal de defensar 
els seus professionals en cas de denúncies o contenciosos 
de tota mena?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre el tan-
cament econòmic provisional corresponent 
a l’exercici 2011
Tram. 312-00050/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41446 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al director general de la 
CCMA la pregunta 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 tancament provisional de l’exercici 2011?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC
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Pregunta al director general de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre les 
perspectives de contractació de publicitat 
per al 2012, concretament mitjançant Inter-
net
Tram. 312-00051/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41447 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al director general de la 
CCMA la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines són les perspectives de contractació de publi-
citat per l’any 2012, i més concretament les perspectives 
del mercat publicitari de les empreses a través d’internet?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la situa-
ció dels drets d’emissió del futbol de la Lliga 
i de la Lliga de Campions a Televisió de Ca-
talunya
Tram. 312-00052/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41448 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al director general de la 
CCMA 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 és la situació dels drets del futbol –Lliga i 
Champions– a TV3?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al director general de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre les 
repercussions de les retallades pressupos-
tàries en els pressupostos de la Corporació
Tram. 312-00053/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41449 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al director general de la 
CCMA 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 repercussions de les retallades pressu-
postàries en els pressupostos de la CCMA i, en particu-
lar, a la pantalla de la televisió?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre les con-
seqüències que l’aprovació del projecte de 
llei òmnibus de l’audiovisual pot tenir sobre 
el pluralisme i la funció de servei públic de 
la Corporació
Tram. 312-00054/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41457 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

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 estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al director general de 
la CCMA la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines conseqüències pel pluralisme i la funció de ser-
vei públic tindrà l’aprovació del projecte de «llei òmni-
bus» de l’audiovisual per la CCMA?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre el re-
sultat final del tancament pressupostari del 
2011 de la Corporació
Tram. 312-00055/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 41464 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al director 
general en funcions de la CCMA la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat el resultat final del tancament pressupos-
tari del CCMA per al 2011 i quina és la valoració que 
es fa des dels òrgans de direcció de la CCMA d’aquest 
resultat?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la situ-
ació del procés de fusió de les empreses 
AMD i Interactiva de la Corporació
Tram. 312-00056/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 41465 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al director 

general en funcions de la CCMA la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la situació actual, i quina valoració en fa, de 
l’actual procés de fusió de les empreses AMD i Interac-
tiva de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre el re-
sultat final dels ingressos per publicitat del 
2011
Tram. 312-00057/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 41466 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al director 
general en funcions de la CCMA la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat el resultat final dels ingressos per publi-
citat a la CCMA pel 2011 i quina és la valoració que es 
fa d’aquest resultat?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU
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Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre l’evolu-
ció de les audiències de les emissores de 
Catalunya Ràdio
Tram. 312-00058/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 41467 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al director 
general en funcions de la CCMA la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució de les audiències de les emis-
sores de Catalunya Ràdio i quina és la valoració de les 
mateixes?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre el re-
sultat econòmic de les empreses de la Cor-
poració després del tancament de l’exercici 
corresponent al 2011
Tram. 313-00007/09

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41442 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el resultat econòmic previst un cop fet el tan-
cament de l’exercici 2011 de les empreses de la CCMA, 
especialment Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre oralment en comissió sobre 
l’evolució de les audiències dels canals de 
Televisió de Catalunya el 2011
Tram. 313-00008/09

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41443 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals 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 ha estat l’evolució de les audiències dels canals 
de Televisió de Catalunya durant l’any 2011, tenint en 
compte que ens consta que han arribat a la direcció de 
l’empresa peticions per l’extensió de la cobertura dels ca-
nals, especialment per Esports3?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre el resultat de la participació i la recap-
tació de La Marató del 2011
Tram. 322-00029/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 41458 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 173 del Reglament del Parlament, presenta al presi-
dent del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin ha estat el resultat final, pel que fa a xifres de 
participació i recaptació de La Marató 2011 i quina és la 
valoració que en fa d’aquest esdeveniment?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la incidència de la crisi sobre la Fe-
deració d’Organismes de Ràdio i Televisió 
Autonòmics amb relació a la publicitat i la 
compra de drets de productes audiovisuals
Tram. 322-00030/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 41459 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 173 del Reglament del Parlament, presenta al presi-
dent del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin nivell d’incidència té per a la FORTA l’actual cri-
si econòmica en referència a temes com, entre d’altres, la 
publicitat i la compra de drets de productes audiovisuals?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’emissió del documental Monarquia o 
república
Tram. 322-00031/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 41468 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
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 seu capteniment sobre la possible emissió 
del documental Monarquia o República a la televisió pú-
blica catalana?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre oralment en comissió 
sobre les conseqüències del requeriment 
notarial que Josep Antoni Duran i Lleida ha 
enviat al director del programa Àgora
Tram. 323-00029/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41456 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta a la directora de TVC 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Sobre les conseqüències del requeriment notarial que el 
Sr. Duran Lleida ha enviat al presentador i director del 
programa Àgora de TV3.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre la sèrie Skins
Tram. 323-00030/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 41460 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta a la 
directora de Televisió de Catalunya (TVC) la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa de la sèrie Skins que emet el canal 
3XL?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre oralment en comissió 
sobre el reportatge «Fora de joc» emès pel 
canal Esport 3 el 29 de desembre de 2011
Tram. 323-00031/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 41461 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta a la 
directora de Televisió de Catalunya (TVC) la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la seva valoració sobre el reportatge «Fora de 
joc» que el Canal Esport 3 va emetre el proppassat 29 de 
desembre?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre oralment en comissió 
sobre el posicionament dels canals Super3 i 
3XL amb relació a l’oferta d’altres canals pú-
blics i privats del sector infantil i juvenil
Tram. 323-00032/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 41462 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta a la 
directora de Televisió de Catalunya (TVC) la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el posicionament del Canal Super3 i 3XL en 
relació amb la resta d’ofertes del sector de canals infan-
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tils i juvenils que es fa des d’altres operadors públics i 
privats?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre l’evolució de les audiències
Tram. 323-00033/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 41463 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta a la 
directora de Televisió de Catalunya (TVC) la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució de les audiències dels canals 
de TVC i quina és la valoració de les mateixes?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre els criteris informatius de l’accident del 
creuer Costa Concordia
Tram. 323-00034/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 41469 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 

presenta a la directora de Televisió de Catalunya la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

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

– Quins han estat els criteris informatius sobre l’accident 
del creuer Costa Concordia?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre l’emissió del discurs institucional de cap 
d’any del president de la Generalitat per una 
televisió privada
Tram. 323-00035/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 41470 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta a la directora de Televisió de Catalunya la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

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

– Quina opinió li mereix l’emissió en primícia del dis-
curs institucional amb motiu de cap d’any del president 
de la Generalitat per una televisió privada de Catalunya?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de l’ús d’identificadors d’organitzacions polítiques democràtiques en els entrenaments de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-14376/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mala imatge dels militants de les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya deguda a la difusió als mitjans de comunicació de l’ús d’elements identificadors d’aquesta organització en els entrenaments 
	Tram. 314-14377/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mala imatge corporativa de la policia deguda a la difusió als mitjans de comunicació de l’ús d’elements identificadors de les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya en els entrenaments de la Brigad
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’avaria a la línia 2 del servei de rodalia de Renfe del 6 de novembre de 2011
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’informació als usuaris seguit per Renfe en cas d’aturada del servei i evacuació de viatgers
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’informació del Govern en cas d’aturada d’un comboi de Renfe amb evacuació de viatgers
	Tram. 314-14526/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona del Departament de Territori i Sostenibilitat que va donar explicacions sobre l’avaria a la línia 2 del servei de rodalia de Renfe del 6 de novembre de 2011
	Tram. 314-14527/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva responsabilitat per avaries com la de la línia 2 del servei de rodalia de Renfe del 6 de novembre de 2011
	Tram. 314-14528/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme per a resoldre la situació creada per l’avaria a la línia 2 del servei de rodalia de Renfe del 6 de novembre de 2011
	Tram. 314-14529/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos atesos en els serveis nocturns els anys 2010 i 2011 als centres d’atenció primària de la Selva que s’han hagut d’evacuar posteriorment
	Tram. 314-14684/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els usuaris de la Selva atesos als hospitals de Santa Caterina de Salt, Blanes, Sant Celoni i Vic, el 2010 i el 2011
	Tram. 314-14685/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reordenació dels serveis sanitaris a la Selva
	Tram. 314-14686/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals en horari nocturn al CAP de Santa Coloma de Farners (Selva), l’any 2011
	Tram. 314-14687/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans a disposició del metge en horari nocturn al CAP de la Selva Interior
	Tram. 314-14689/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans a disposició dels serveis d’ambulàncies en horari nocturn a la Selva
	Tram. 314-14690/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis previs al tancament de l’atenció en horari nocturn dels centres d’atenció primària de la Selva
	Tram. 314-14691/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi econòmic pel tancament de l’atenció en horari nocturn dels centres d’atenció primària de la Selva
	Tram. 314-14692/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renegociació dels preus amb els proveïdors als centres sanitaris de la província de Girona
	Tram. 314-14693/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la funció i el cost per als usuaris del telèfon 902 111 444
	Tram. 314-14694/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la funció del telèfon 061
	Tram. 314-14695/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans personals als centres sanitaris on s’han derivat els serveis del CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14700/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi econòmic per la reordenació dels serveis sanitaris al CAP Rambla Marina , de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14701/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reordenació del servei de pediatria als centres d’atenció primària de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14703/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de la reordenació del serveis de pediatria als centres d’atenció primària de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14704/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment del nombre de pediatres als centres on es derivi l’atenció especialitzada de pediatria a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14705/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment del nombre d’especialistes al CAP Just Oliveras i a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14706/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització de l’atenció sanitària als usuaris del nou CAP La Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14709/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del canvi del model d’atenció primària del CAP La Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14710/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de l’atenció sanitària al CAP Gornal, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14711/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del canvi del model d’atenció primària del CAP Gornal, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14718/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció sanitària als usuaris del CAP La Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14719/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament a curt termini de l’atenció als usuaris del CAP La Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14720/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal afectat pels expedients de regulació d’ocupació presentats als centres sanitaris de la xarxa pública i privada
	Tram. 314-14765/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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






	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.25.	Preguntes al Govern
	2.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per al millorament del transport públic entre Vall-de-roures (Matarranya) i el Baix Ebre
	Tram. 311-01172/09
	Retirada





	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació en la decisió del Banc d’Espanya d’intervenir les accions de CatalunyaCaixa i Unnim
	Tram. 311-00901/09
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació de CatalunyaCaixa i Unnim en els bancs creats per aquestes caixes d’estalvis
	Tram. 311-00902/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les exigències de recapitalització imposades pel Banc d’Espanya a les entitats financeres
	Tram. 311-00903/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’exclusió dels representants dels treballadors als consells d’administració dels bancs creats per CatalunyaCaixa i Unnim
	Tram. 311-00904/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les remuneracions dels directius dels bancs creats per CatalunyaCaixa i Unnim
	Tram. 311-00905/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la continuïtat de l’obra social de CatalunyaCaixa i Unnim
	Tram. 311-00906/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió del retorn a la societat dels beneficis dels nous bancs creats per CatalunyaCaixa i Unnim
	Tram. 311-00907/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de supervisió i control dels coeficients de capitalització i la situació financera de les seccions de crèdit
	Tram. 311-01119/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compatibilitat entre la vicepresidència del grup USP Hospitals i la pertinença al Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 311-01312/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compatibilitat entre la vicepresidència d’un grup sanitari privat i la presidència del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 311-01313/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes jurídics en què es basa el Departament de Salut per a sostenir la compatibilitat dels diversos càrrecs que ocupa Josep Prat i Domènech, president del Consell d’Administració de l’Insti
	Tram. 311-01314/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració dels informes jurídics en què es basa el Departament de Salut per a sostenir la compatibilitat dels diversos càrrecs que ocupa Josep Prat Domènech, president del Consell d’Administraci
	Tram. 311-01315/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes jurídics relatius a la compatibilitat entre els càrrecs de Josep Prat Domènech en grups empresarials i el càrrec de president del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Sal
	Tram. 311-01316/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les tasques de Josep Prat Domènech com a president del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 311-01317/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les decisions en què ha participat Josep Prat Domènech en el Departament de Salut
	Tram. 311-01318/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis, informes i projectes encarregats per Josep Prat Domènech com a president del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 311-01319/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tràmits administratius signats per Josep Prat Domènech com a president del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 311-01320/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions tingudes per Josep Prat Domènech a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 311-01321/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dietes que percep Josep Prat Domènech com a president del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 311-01322/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’amenaça de presentar un expedient de regulació d’ocupació al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
	Tram. 311-01324/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les negociacions entre el comitè d’empresa i la direcció de la Fundació Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), amb relació a la presentació d’un expedient de regulació d’ocupació
	Tram. 311-01325/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectes de la presentació d’un expedient de regulació d’ocupació per part del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), en la qualitat del servei
	Tram. 311-01326/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de prestació de serveis del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
	Tram. 311-01327/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment administratiu seguit per a eliminar el servei d’autobús nocturn entre Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès
	Tram. 311-01328/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les disculpes del conseller de Territori i Sostenibilitat als usuaris de l’autobús nocturn entre Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès per no haver-los informat de la supressió d
	Tram. 311-01329/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca d’informació als ajuntaments afectats de la supressió del servei d’autobús nocturn entre Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès
	Tram. 311-01330/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació del web del Departament de Territori i Sostenibilitat i del 012 sobre la supressió del servei d’autobús nocturn entre Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès
	Tram. 311-01331/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi d’alternatives a la supressió del servei d’autobús nocturn entre Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès
	Tram. 311-01332/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció d’una planta de biomassa al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell)
	Tram. 311-01333/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la distància entre el nucli urbà del Poal i la planta de biomassa projectada al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell)
	Tram. 311-01334/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes entre els departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i els ajuntaments afectats per la construcció d’una planta de biomas
	Tram. 311-01335/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes mantinguts entre els departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l’empresa que elabora el projecte de construcció d’una 
	Tram. 311-01336/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tràmits administratius relacionats amb el projecte de la planta de biomassa del Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell)
	Tram. 311-01337/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les tramitacions de la comissió d’urbanisme de Lleida amb relació al projecte de la planta de biomassa del Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell)
	Tram. 311-01338/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis de l’afectació a la salut pública i al medi ambient del projecte de la planta de biomassa del Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell)
	Tram. 311-01339/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’oposició de la població al projecte d’instal·lació d’una planta de biomassa al Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell)
	Tram. 311-01340/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat d’emplaçar la planta de biomassa del Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell) més lluny dels nuclis urbans
	Tram. 311-01341/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació d’una moratòria en el desplegament de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 311-01357/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el rebuig de la moratòria en el desplegament de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 311-01358/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-01359/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-01360/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes de la disminució del nombre d’expedients resolts pel Departament de Benestar Social i Família el 2011
	Tram. 311-01361/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes de la disminució en la concessió de prestacions d’ajut domiciliari i teleassistència
	Tram. 311-01362/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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’Imserso i del Departament de Benestar Social i Família
	Tram. 311-01363/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-01365/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió en els pressupostos de la Generalitat de l’obra de la plataforma per a autobús a la carretera C-245
	Tram. 311-01366/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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 Cornellà de Llobregat
	Tram. 311-01367/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari de les obres del carril VAO a l’autopista C-58 entre Ripollet i Barcelona
	Tram. 311-01368/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del retard en l’acabament de les obres del carril VAO a l’autopista C-58 entre Ripollet i Barcelona
	Tram. 311-01369/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de finançament complementàries per a les obres del carril VAO a l’autopista C-58 entre Ripollet i Barcelona
	Tram. 311-01370/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat que els vehicles amb baixa ocupació circulin pel carril VAO de l’autopista C-58 entre Ripollet i Barcelona
	Tram. 311-01371/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur del Parc Natural de Collserola
	Tram. 311-01372/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els conflictes d’interessos dels membres dels consells d’administració dels consorcis sanitaris
	Tram. 311-01373/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-01374/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre un possible conflicte d’interessos d’un membre del Consell d’Administració del Consorci de Salut i Social de Catalunya, SA
	Tram. 311-01375/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la suspensió de l’esterilització femenina pel mètode Essure a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
	Tram. 311-01376/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de dones que han accedit a l’esterilització femenina pel mètode Essure des que únicament es fa per prescripció facultativa
	Tram. 311-01377/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de dones que han accedit al mètode Essure d’esterilització femenina el 2011
	Tram. 311-01378/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de dones que han accedit al mètode Essure d’esterilització femenina els darrers quatre anys
	Tram. 311-01391/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de centres sanitaris públics o amb finançament públic que practiquen el mètode Essure d’esterilització femenina
	Tram. 311-01392/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri per a accedir al mètode Essure d’esterilització femenina
	Tram. 311-01393/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de compra a Barcelona
	Tram. 311-01394/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl a Barcelona
	Tram. 311-01395/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Barcelona
	Tram. 311-01396/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que han estat adjudicats a Barcelona el 2011
	Tram. 311-01397/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Barcelona
	Tram. 311-01398/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Barcelona
	Tram. 311-01399/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de compra a Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01400/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl a Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01401/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Sant Just Desvern (Baix Llobr
	Tram. 311-01402/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que han estat adjudicats a Sant Just Desvern (Baix Llobregat) el 2011
	Tram. 311-01403/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01404/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01405/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de compra a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01406/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01407/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Montcada i Reixac (Vallès Occ
	Tram. 311-01408/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que han estat adjudicats a Montcada i Reixac (Vallès Occidental) el 20
	Tram. 311-01409/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01410/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01411/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de compra a Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01412/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl a Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01413/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01414/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que han estat adjudicats a Gavà (Baix Llobregat) el 2011
	Tram. 311-01415/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01416/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01417/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de compra al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01418/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01419/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl al Prat de Llobregat (Baix Llob
	Tram. 311-01420/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que han estat adjudicats al Prat de Llobregat (Baix Llobregat) el 2011
	Tram. 311-01421/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01422/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01423/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de compra a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01424/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01425/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Cornellà de Llobregat (Baix L
	Tram. 311-01426/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que han estat adjudicats a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) el 2
	Tram. 311-01427/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01428/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01429/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de compra a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01430/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01431/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Cerdanyola del Vallès (Vallès
	Tram. 311-01432/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que han estat adjudicats a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) e
	Tram. 311-01433/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01434/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01435/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de compra a Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01436/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl a Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01437/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Barberà del Vallès (Vallès Oc
	Tram. 311-01438/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que han estat adjudicats a Barberà del Vallès (Vallès Occidental) el 2
	Tram. 311-01439/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01440/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01441/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de compra a Badia del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01442/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl a Badia del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01443/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Badia del Vallès (Vallès Occi
	Tram. 311-01444/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que han estat adjudicats a Badia del Vallès (Vallès Occidental) el 201
	Tram. 311-01445/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Badia del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01446/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Badia del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01447/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial en règim de compravenda que passaran a règim de lloguer amb opció de compra a Badalona (Barcelonès)
	Tram. 311-01448/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu del lloguer mensual dels pisos de protecció oficial que administren l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl a Badalona (Barcelonès)
	Tram. 311-01449/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licitants registrats que esperen un habitatge de protecció oficial administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Institut Català del Sòl a Badalona (Barcelonès)
	Tram. 311-01450/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que han estat adjudicats a Badalona (Barcelonès) el 2011
	Tram. 311-01451/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Badalona (Barcelonès)
	Tram. 311-01452/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pisos de protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl que hi ha a Badalona (Barcelonès)
	Tram. 311-01453/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a tancar el Programa d’ocupació autònoma
	Tram. 311-01463/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la continuació del suport a la creació d’ocupació d’autònoms amb el tancament del Programa d’ocupació autònoma
	Tram. 311-01464/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el perjudici a la creació d’ocupació amb el tancament del Programa d’ocupació autònoma
	Tram. 311-01465/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes de la desaparició de més de sis mil treballadors autònoms el darrer trimestre del 2011
	Tram. 311-01466/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’opinió dels representants del sector dels treballadors autònoms sobre el tancament del Programa d’ocupació autònoma
	Tram. 311-01467/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reunió amb els representants del sector dels treballadors autònoms per a consensuar la política de suport a la creació d’ocupació autònoma després del tancament del Programa d’ocupació autònoma
	Tram. 311-01468/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat d’execució de la Llei 5/2004, de creació de llars d’infants de qualitat
	Tram. 311-01469/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model de finançament de les llars d’infants de titularitat pública
	Tram. 311-01470/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model de finançament del Departament d’Ensenyament per a l’educació dels nens de zero a tres anys
	Tram. 311-01471/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model organitzatiu i de personal de les llars d’infants de titularitat pública
	Tram. 311-01472/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de creació de places de llars d’infants de titularitat pública per als propers tres anys
	Tram. 311-01473/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de creació de places de llars d’infants de privades per als propers tres anys
	Tram. 311-01474/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model de finançament del Departament d’Ensenyament per a les escoles públiques de música i dansa
	Tram. 311-01475/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model de finançament del Departament d’Ensenyament per a les escoles privades de música
	Tram. 311-01476/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el mapa de les escoles d’ensenyaments artístics del Departament d’Ensenyament
	Tram. 311-01477/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment dels requisits que s’exigeixen a les llars d’infants en compliment de la Llei 5/2004, de creació de llars d’infants de qualitat, amb relació als ajuts que reben de la Generalitat
	Tram. 311-01478/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les empreses amb què el Departament d’Interior ha mantingut algun contacte per a la possible renovació dels uniformes dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-01479/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost dels treballs i dels contactes del Departament d’Interior per a la possible renovació dels uniformes dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-01480/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la renovació dels uniformes dels mossos d’esquadra en un context de retallades pressupostàries en la seguretat pública
	Tram. 311-01481/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la percepció d’alguna disminució de les sancions de trànsit al gener del 2012 atribuïble a una possible acció de protesta dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01482/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els controls de trànsit no programats al gener del 2012
	Tram. 311-01483/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la comunicació als mitjans de comunicació del fets ocorreguts en el control de trànsit del 16 de gener de 2012 en què el conseller d’Interior va ésser aturat
	Tram. 311-01489/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la contribució de l’actitud del conseller d’Interior en un control de trànsit del 16 de gener de 2012 a la percepció de la necessitat d’aquest tipus de controls
	Tram. 311-01490/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els objectius de la proposta de reglament de funcionament i organització del Comitè d’Ètica Policial
	Tram. 311-01491/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el caràcter assessor a què resta reduït el Comitè d’Ètica Policial en el nou decret del Departament d’Interior
	Tram. 311-01492/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pèrdua de competències del Comitè d’Ètica Policial en el nou decret del Departament d’Interior
	Tram. 311-01493/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pèrdua de competències del Comitè d’Ètica Policial en matèria d’informació reservada i de trasllat al ministeri fiscal en el nou decret del Departament d’Interior
	Tram. 311-01494/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el Comitè d’Ètica Policial deixa d’elaborar l’informe públic anual del codi d’ètica policial en el nou decret del Departament d’Interior
	Tram. 311-01495/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el Comitè d’Ètica Policial deixa d’ésser el responsable de redactar el codi d’ètica policial en el nou decret del Departament d’Interior
	Tram. 311-01496/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els responsables de la redacció del nou codi d’ètica policial i els criteris per a seleccionar-los
	Tram. 311-01497/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació en la redacció del nou codi d’ètica policial dels experts que van participar en la del codi anterior
	Tram. 311-01498/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tancament del Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
	Tram. 311-01499/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estalvi que suposa el tancament del Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
	Tram. 311-01500/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració de la situació política actual, especialment al País Basc, en el moment del tancament del Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
	Tram. 311-01501/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les alternatives d’atenció a les víctimes catalanes del terrorisme després del tancament del Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
	Tram. 311-01502/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals considera que les víctimes catalanes del terrorisme ja no necessiten una atenció especialitzada
	Tram. 311-01503/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la liquiditat de la tresoreria de la Generalitat en data del 20 de desembre de 2011
	Tram. 311-01509/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ajuts públics atorgats a Spanair del 2009 ençà i la previsió per al 2012
	Tram. 311-01510/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió del Departament d’Interior de convocar places de bombers
	Tram. 311-01511/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències en la prestació del servei de la decisió del Departament d’Interior de no convocar places de bombers
	Tram. 311-01512/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coherència de la decisió del Departament d’Interior de no convocar places de bombers amb relació a les conclusions de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 311-01513/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les negociacions del Departament d’Interior amb els sindicats de bombers sobre la convocatòria de noves places
	Tram. 311-01514/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de programacions de consultes externes a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16446/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de programacions de proves diagnòstiques a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16447/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències ateses a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16448/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències amb ingrés ateses a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16449/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències ambulatòries ateses a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16450/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la contractació del Servei Català de la Salut amb l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16451/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la facturació a tercers obligats al pagament a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16452/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les despeses anuals a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16453/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels ingressos a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16454/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels resultats comptables a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16455/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de l’endeutament a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16456/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les inversions a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16457/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les amortitzacions en el període 2004-2011 de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16458/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les altes d’hospitalització de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16459/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les altes d’hospitalització, per especialitats, de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16460/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de consultes externes de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16461/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’estades hospitalàries a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16462/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors de complexitat de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16463/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors de productivitat de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16464/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la plantilla de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16465/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del nivell d’activitat assistencial a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16466/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) com a hospital de referència de les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-16467/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits de malalts aguts necessari perquè l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) sigui viable i sostenible
	Tram. 314-16468/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la plantilla de professionals, per categories, a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16469/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes del xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
	Tram. 314-16470/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que es va trigar a evacuar les persones dels trens accidentats en el xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
	Tram. 314-16471/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als passatgers dels trens accidentats en el xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
	Tram. 314-16472/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com es va assabentar del xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
	Tram. 314-16473/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes quan es va assabentar del xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
	Tram. 314-16474/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda de responsabilitats pel xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
	Tram. 314-16475/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris afectats pel xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
	Tram. 314-16476/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei alternatiu de transport establert després del xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
	Tram. 314-16477/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç de la informació als usuaris de les línies afectades després del xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
	Tram. 314-16478/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol que segueixen Renfe i Adif en un accident com el del 19 de gener de 2012 entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona
	Tram. 314-16479/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’informació als usuaris que segueixen Renfe i Adif en un accident com el del 19 de gener de 2012 entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona
	Tram. 314-16480/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol que segueix per a informar els usuaris en un accident com el del 19 de gener de 2012 entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona
	Tram. 314-16481/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable del Departament de Territori i Sostenibilitat de la gestió del servei ferroviari que va explicar l’accident del 19 de gener de 2012 entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barce
	Tram. 314-16482/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva responsabilitat davant els ciutadans per accidents com el xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, del 19 de gener de 2012
	Tram. 314-16483/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a resoldre la situació produïda pel xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
	Tram. 314-16484/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions perquè no es torni a repetir un accident de tren de les característiques del que es va produir el 19 de gener de 2012 entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona
	Tram. 314-16485/09
	Formulació





	3.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la retransmissió de la cavalcada de reis del 2012
	Tram. 312-00048/09
	Anunci

	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els instruments i les garanties de la Corporació per a defensar els seus professionals en cas de denúncies i contenciosos
	Tram. 312-00049/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tancament econòmic provisional corresponent a l’exercici 2011
	Tram. 312-00050/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les perspectives de contractació de publicitat per al 2012, concretament mitjançant Internet
	Tram. 312-00051/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació dels drets d’emissió del futbol de la Lliga i de la Lliga de Campions a Televisió de Catalunya
	Tram. 312-00052/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les repercussions de les retallades pressupostàries en els pressupostos de la Corporació
	Tram. 312-00053/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències que l’aprovació del projecte de llei òmnibus de l’audiovisual pot tenir sobre el pluralisme i la funció de servei públi
	Tram. 312-00054/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el resultat final del tancament pressupostari del 2011 de la Corporació
	Tram. 312-00055/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació del procés de fusió de les empreses AMD i Interactiva de la Corporació
	Tram. 312-00056/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el resultat final dels ingressos per publicitat del 2011
	Tram. 312-00057/09
	Anunci


	Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de les audiències de les emissores de Catalunya Ràdio
	Tram. 312-00058/09
	Anunci


	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el resultat econòmic de les empreses de la Corporació després del tancament de l’exercici corresponent al 2011
	Tram. 313-00007/09
	Anunci


	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de les audiències dels canals de Televisió de Catalunya el 2011
	Tram. 313-00008/09
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el resultat de la participació i la recaptació de La Marató del 2011
	Tram. 322-00029/09
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la incidència de la crisi sobre la Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics amb relació a la publicitat i la
	Tram. 322-00030/09
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’emissió del documental Monarquia o república
	Tram. 322-00031/09
	Anunci


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències del requeriment notarial que Josep Antoni Duran i Lleida ha enviat al director del programa Àgora
	Tram. 323-00029/09
	Anunci


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la sèrie Skins
	Tram. 323-00030/09
	Anunci


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el reportatge «Fora de joc» emès pel canal Esport 3 el 29 de desembre de 2011
	Tram. 323-00031/09
	Anunci


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el posicionament dels canals Super3 i 3XL amb relació a l’oferta d’altres canals públics i privats del sector infantil i juvenil
	Tram. 323-00032/09
	Anunci


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de les audiències
	Tram. 323-00033/09
	Anunci


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris informatius de l’accident del creuer Costa Concordia
	Tram. 323-00034/09
	Anunci


	Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’emissió del discurs institucional de cap d’any del president de la Generalitat per una televisió privada
	Tram. 323-00035/09
	Anunci









