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S U M A R I

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments que afecten la funció pú-
blica
Tram. 310-00190/09
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Projecte de pressupostos generals de l’Estat
Tram. 310-00191/09
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a ajudar el sector del moble i reduir 
l’atur a la Sénia (Montsià)
Tram. 310-00192/09
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els pressupostos generals de l’Estat per al 2012
Tram. 310-00193/09
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les previsions d’inversions dels pressupostos gene-
rals de l’Estat per al 2012
Tram. 310-00194/09
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els resultats de la prova d’avaluació de quart d’ESO
Tram. 310-00195/09
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els criteris d’habitabilitat als edificis d’habitatges
Tram. 310-00196/09
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els esdeveniments de la vaga general del 29 de març
Tram. 310-00197/09
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la previsió dels dispositius de seguretat durant la vaga 
general del 29 de març
Tram. 310-00198/09
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’acolliment al programa de pagament a proveïdors
Tram. 310-00199/09
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la publicació de les balances co-
mercials amb altres comunitats autònomes i de les balances 
fiscals entre províncies i entre comarques
Tram. 317-00123/09
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la reacció del Govern de la Genera-
litat davant la deslleialtat del Govern de l’Estat
Tram. 317-00124/09
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la presentació d’un recurs d’inco-
nstitucionalitat contra el Reial decret llei 3/2012, de mesures 
urgents per a la reforma del mercat laboral
Tram. 317-00125/09
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’assoliment d’acords amb les for-
macions polítiques davant la greu situació econòmica
Tram. 317-00126/09
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els propòsits del Govern davant 
l’acumulació de fets que afecten l’autogovern de Catalunya
Tram. 317-00127/09
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre els ajustos en els pressupostos 
de la Generalitat i sobre les negociacions amb el Govern de 
l’Estat sobre els pressupostos de l’Estat
Tram. 317-00128/09
Substanciació p. 12

1.25.15. Preguntes per escrit

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
Resposta del Govern p. 12

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
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de construcció de les escoles que funcionen en au-
les prefabricades a Barcelona per al curs 2012-2013
Tram. 314-16131/09
Resposta del Govern p. 13

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
Resposta del Govern p. 14

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
Resposta del Govern p. 14
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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
Resposta del Govern p. 14

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
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies que no han pogut accedir a l’escola es-
collida per al curs de P3 a Barcelona el curs 2010-2011
Tram. 314-16152/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies que no han pogut accedir a l’escola es-
collida per al curs de P3 a Barcelona el curs 2011-2012
Tram. 314-16153/09
Resposta del Govern p. 15

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
Resposta del Govern p. 16

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
Resposta del Govern p. 16

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
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de construcció de l’Escola Mediterrània de Bar-
celona
Tram. 314-16159/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de construcció de l’Escola Sant Martí de Bar-
celona
Tram. 314-16160/09
Resposta del Govern p. 17

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
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de plaça a les escoles d’adults de Bar-
celona el curs 2011-2012
Tram. 314-16165/09
Resposta del Govern p. 17

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
Resposta del Govern p. 18

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
Resposta del Govern p. 18

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
Resposta del Govern p. 18

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
Resposta del Govern p. 18

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
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de residència per a la gent gran a Barcelona
Tram. 314-16223/09
Resposta del Govern p. 19

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
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de la renda mínima d’inserció presentades a Bar-
celona el segon semestre del 2011
Tram. 314-16235/09
Resposta del Govern p. 20

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
Resposta del Govern p. 20

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
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places residencials per a discapacitats, de ti-
tularitat 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
Resposta del Govern p. 21

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
Resposta del Govern p. 21

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
Resposta del Govern p. 21

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
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones en llista d’espera per a proves di-
agnòstiques monitoritzades a Barcelona en data del 31 de 
desembre de 2011 i la mitjana de dies d’espera per a fer-se 
aquestes proves
Tram. 314-16242/09
Resposta del Govern p. 22



17 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 298

SUMARI 3

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
Resposta del Govern p. 22

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
Resposta del Govern p. 22

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
Resposta del Govern p. 22

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
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament de l’Escola Can Periquet, de Palau-solità i Plega-
mans (Vallès Occidental), de l’Escola Olga Xirinacs, de Tar-
ragona, de l’Escola La Muñeira, de Badia del Vallès (Vallès 
Occidental), i de l’Escola d’Esparreguera II, sobre el respec-
te del dret de les famílies a triar centre educatiu i sobre el 
manteniment de la qualitat educativa en aquests municipis
Tram. 314-16348/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari previst per a implementar, en fase de proves, 
un programa en línia d’atenció a les víctimes de la violència 
masclista el 2012
Tram. 314-16489/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la confirmació que no es convocaran places de bombers el 
2012 i el 2013
Tram. 314-16490/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les conseqüències per al servei d’extinció d’incendis i sal-
vaments del fet de no convocar places de bombers el 2012 
i el 2013
Tram. 314-16491/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coherència de les conclusions de la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan amb el fet de 
no convocar places de bombers el 2012 i el 2013
Tram. 314-16492/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les negociacions amb els sindicats de bombers prèvies a la 
decisió de no convocar places de bombers el 2012 i el 2013
Tram. 314-16493/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
futur del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Tram. 314-16494/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per al 2012 per a potenciar la funció del 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Tram. 314-16495/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manca d’un mapa d’emissions radioelèctriques a Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-16497/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació a la instal·lació a Viladecans (Baix 
Llobregat) d’una antena que no compleix el Decret 148/2001, 
d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil 
i altres instal·lacions de radiocomunicació
Tram. 314-16498/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes per a fer complir el Decret 148/2001, d’ordena-
ció ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres 
instal·lacions de radiocomunicació
Tram. 314-16499/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de patrulles de pagesos a Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-16516/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius que han impulsat els pagesos d’Alcarràs (Segrià) a 
crear patrulles
Tram. 314-16517/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació publicada a El Periódico segons la qual els Mos-
sos d’Esquadra van demanar a l’alcalde d’Alcarràs (Segrià) 
que els pagesos deixessin de patrullar a la nit
Tram. 314-16518/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació publicada a El Mundo segons la qual el delegat 
del Govern a Lleida va permetre patrulles nocturnes a Alcar-
ràs (Segrià)
Tram. 314-16519/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades pel Departament d’Interior per a posar fi 
als robatoris als camps d’Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-16520/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra i de vehicles des-
tinats al servei de seguretat a Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-16521/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies per delictes o faltes comesos a Alcarràs (Segrià) 
rebudes pels Mossos d’Esquadra del novembre de 2011 al 
gener de 2012
Tram. 314-16522/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aturades de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre) l’estiu 
del 2011
Tram. 314-16526/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de les aturades de la central nuclear d’Ascó (Ribera 
d’Ebre) l’estiu del 2011
Tram. 314-16527/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de la temperatura de l’aigua com a causa de les 
aturades de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre) l’estiu 
del 2011
Tram. 314-16528/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les algues com a causa de les aturades de la central nuclear 
d’Ascó (Ribera d’Ebre) l’estiu del 2011
Tram. 314-16529/09
Resposta del Govern p. 29



17 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 298

SUMARI 4

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endarreriment de les operacions de recàrrega del segon re-
actor de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16530/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
nova desconnexió de la xarxa de la central nuclear d’Ascó 
(Ribera d’Ebre) el 18 de gener de 2012
Tram. 314-16531/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe del Consell de Seguretat Nuclear sobre les condi-
cions d’operació de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16532/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
instruccions tècniques complementàries per a aplicar en el 
funcionament de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16533/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els programes d’adaptació a les necessitats dels estudiants 
superdotats en centres d’ensenyament primari i secundari
Tram. 314-16577/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la contractació de Randstat per al control de la ren-
da mínima d’inserció
Tram. 314-16586/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de discapacitats menors de seixanta-cinc anys que 
disposen de pla individual d’atenció a Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental) en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-17485/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de discapacitats menors de seixanta-cinc anys que 
disposen de pla individual d’atenció a Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental) en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-17527/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de la Direcció General de Política Financera, As-
segurances i Tresor amb relació a la situació econòmica de 
la Quinta de Salut L’Aliança
Tram. 314-17685/09
Resposta del Govern p. 34

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments que afecten la funció pú-
blica
Tram. 310-00190/09
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Projecte de pressupostos generals de l’Estat
Tram. 310-00191/09
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a ajudar el sector del moble i reduir 
l’atur a la Sénia (Montsià)
Tram. 310-00192/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els pressupostos generals de l’Estat per al 2012
Tram. 310-00193/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les previsions d’inversions dels pressupostos gene-
rals de l’Estat per al 2012
Tram. 310-00194/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els resultats de la prova d’avaluació de quart d’ESO
Tram. 310-00195/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els criteris d’habitabilitat als edificis d’habitatges
Tram. 310-00196/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els esdeveniments de la vaga general del 29 de març
Tram. 310-00197/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la previsió dels dispositius de seguretat durant la vaga 
general del 29 de març
Tram. 310-00198/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’acolliment al programa de pagament a proveïdors
Tram. 310-00199/09
Anunci p. 37

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00123/09
Anunci p. 38

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00124/09
Anunci p. 38

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00125/09
Anunci p. 38

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00126/09
Anunci p. 38

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00127/09
Anunci p. 39

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00128/09
Anunci p. 39

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions relatives al nombre de sol·licituds de 
la renda mínima d’inserció
Tram. 311-02503/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de persones que han sol·licitat la renda 
mínima d’inserció de gener a març del 2012
Tram. 311-02504/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el termini dins el qual assumeix que podrà pagar 
les rendes mínimes d’inserció
Tram. 311-02505/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ampliació de la partida pressupostària dedicada 
a la renda mínima d’inserció
Tram. 311-02506/09
Anunci p. 40
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el supòsit que el nombre de sol·licituds de la renda 
mínima d’inserció sobrepassi les previsions
Tram. 311-02507/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de sol·licituds de la renda mínima d’in-
serció pendents d’avaluació
Tram. 311-02508/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els expedients de sol·licitud de la renda mínima 
d’inserció del maig al desembre del 2011 que estan pen-
dents d’avaluació
Tram. 311-02509/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els endarreriments en l’avaluació dels expedients 
de sol·licitud de la renda mínima d’inserció
Tram. 311-02510/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les previsions de canvi del decret que regula la 
renda mínima d’inserció
Tram. 311-02511/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la conveniència de prescindir del 21% de vehicles 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-02512/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els criteris per a reduir el parc mòbil del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-02513/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures perquè la reducció del parc mòbil del 
Cos de Mossos d’Esquadra no disminueixi la capacitat de 
resposta ni la seguretat pública
Tram. 311-02514/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el coneixement del fet que en algunes comissari-
es els mossos d’esquadra patrullen en furgoneta o vehicles 
de paisà
Tram. 311-02515/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’aplicació d’una nova retallada de la retribució 
anual dels treballadors públics al complement específic de 
la paga extraordinària de desembre
Tram. 311-02516/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la destinació de l’estalvi procedent de l’aplicació 
de les mesures que estableix l’article 34 de la Llei de pres-
supostos per al 2012
Tram. 311-02517/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’aplicació de la rebaixa salarial als treballadors 
públics amb criteris de progressivitat
Tram. 311-02518/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’existència d’informes jurídics que avalin l’aplica-
ció de la retallada salarial a les pagues extraordinàries dels 
treballadors públics
Tram. 311-02519/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aplicació d’una mesura correctora perquè els tre-
balladors públics recuperin el poder adquisitiu
Tram. 311-02520/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els treballadors afectats per la reassignació del Pla 
d’ocupació 2012-2014
Tram. 311-02521/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el lliurament als representants socials dels treba-
lladors de la informació suficient que ha d’acompanyar el Pla 
d’ocupació 2012-2014
Tram. 311-02522/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la redistribució de treballadors públics
Tram. 311-02523/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la convocatòria d’un concurs de trasllats per a co-
brir places en els departaments
Tram. 311-02524/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la conversió del canvi forçós de destinació en un 
acte discrecional
Tram. 311-02525/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les funcions de la representació sindical en el 
comitè de seguiment de les diagnosis de cada departament
Tram. 311-02526/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la solució de les disfuncions que crearà la reducció 
d’hores del servei públic prestat pel personal interí
Tram. 311-02527/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat del personal interí de reduir la jorna-
da abans que no es publiqui la modificació en la relació de 
llocs de treball
Tram. 311-02528/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’existència d’informes jurídics que avalin que la 
reducció de jornada i sou basada en el tipus de contractació 
no és discriminatòria
Tram. 311-02529/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la comunicació als treballadors interins de llur 
nou horari
Tram. 311-02530/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de persones detingudes el 29 de març a 
Barcelona amb motiu de la vaga general
Tram. 311-02531/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les hores en què van ésser detingudes les perso-
nes pels fets del 29 de març
Tram. 311-02532/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el lloc de detenció de les persones pels fets 
del 29 de març
Tram. 311-02533/09
Anunci p. 49
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les persones detingudes pels fets del 29 de març 
que es troben en presó preventiva sense fiança
Tram. 311-02534/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les persones detingudes pels fets del 29 de març 
que han estat deixades en llibertat sense càrrecs
Tram. 311-02535/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les persones detingudes pels fets del 29 de març 
que han estat deixades en llibertat sota fiança
Tram. 311-02536/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les faltes o els delictes que s’imputen a les perso-
nes detingudes pels fets del 29 de març
Tram. 311-02537/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de dispositius policials destinats a con-
trolar els fets del 29 de març
Tram. 311-02538/09
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el lloc de destinació dels dispositius del Cos de 
Mossos d’Esquadra el 29 de març
Tram. 311-02539/09
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de càrregues policials el 29 de març
Tram. 311-02540/09
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els llocs on es van produir càrregues policials 
el 29 de març
Tram. 311-02541/09
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els materials utilitzats en les càrregues policials del 
29 de març
Tram. 311-02542/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de persones ferides a causa de les càr-
regues policials del 29 de març
Tram. 311-02543/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de mossos d’esquadra, manifestants i 
no manifestants ferits pels fets del 29 de març
Tram. 311-02544/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre al nombre de persones ferides per bales de goma 
el 29 de març i sobre quantes d’aquestes persones eren 
bombers de la Generalitat
Tram. 311-02545/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment del protocol d’ús de bales de goma 
el 29 de març
Tram. 311-02546/09
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions de prevenció de conflictes prèvies 
al 29 de març
Tram. 311-02547/09
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la valoració econòmica dels danys causats pels 
fets del 29 de març
Tram. 311-02548/09
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la valoració del dispositiu d’informació previ a la 
manifestació del 29 de març
Tram. 311-02549/09
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la valoració del dispositiu del Cos de Mossos d’Es-
quadra per a evitar fets violents a Barcelona el 29 de març
Tram. 311-02550/09
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’ingrés a presó de joves participants en la va-
ga que no van prendre part en els fets de la tarda del 29 de 
març
Tram. 311-02551/09
Anunci p. 54

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
esforços perquè les retallades en l’àmbit de la salut no com-
portin privatitzacions del sistema sanitari
Tram. 314-18717/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a pal·liar els efectes de la pujada del preu del 
gasoil per als pescadors gironins
Tram. 314-18718/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi relatiu a la construcció d’una residència per a la gent 
gran i centre de dia a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Tram. 314-18719/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reunió del conseller de Benestar Social i Família amb repre-
sentants dels casals d’avis de Sant Vicenç dels Horts (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-18720/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Baix 
Llobregat) per a la construcció d’una residència i centre de 
dia per a gent gran
Tram. 314-18721/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
devolució dels terrenys que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts (Baix Llobregat) va cedir per a la construcció d’una re-
sidència i centre de dia
Tram. 314-18722/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de construcció d’una residència a Sant Vicenç dels 
Horts (Baix Llobregat)
Tram. 314-18723/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la concertació de places de residència a Sant Vicenç dels 
Horts (Baix Llobregat)
Tram. 314-18724/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera de persones dependents a la zona de Sant Vi-
cenç dels Horts (Baix Llobregat)
Tram. 314-18725/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en la planificació viària relatives al des-
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doblament de la carretera N-II de Girona a la frontera amb 
l’Estat francès
Tram. 314-18726/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
línia elèctrica de 220 kV de Vic a Juià
Tram. 314-18727/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’autovies desdoblades gratuïtes al costat d’au-
topistes de pagament
Tram. 314-18728/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nou emplaçament de l’Hospital Universitari Doctor Josep 
Trueta
Tram. 314-18729/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constitució de la comissió que ha de decidir el nou emplaça-
ment de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta
Tram. 314-18730/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat que el nou emplaçament de l’Hospital Universi-
tari Doctor Josep Trueta sigui a Salt (Gironès)
Tram. 314-18731/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a desenvolupar el protocol de col·laboració 
per a la promoció dels recursos turístics intangibles amb al-
guns ajuntaments
Tram. 314-18732/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta de cinema en català al Camp de Tarragona i a les 
Terres de l’Ebre
Tram. 314-18733/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de l’Institut Català del Sòl d’execució de projectes 
de restauració en diversos municipis
Tram. 314-18734/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions conjuntes dels serveis territorials dels depar-
taments de Cultura i d’Empresa i Ocupació per a posar en 
valor els actius patrimonials, culturals i turístics del Priorat
Tram. 314-18735/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos procedents del Govern de l’Estat previstos per al 
programa Educat 2.0
Tram. 314-18736/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa prevista per al programa Educat 2.0
Tram. 314-18737/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes en el marc del programa Educat 2.0
Tram. 314-18738/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu per a haver deixat d’actualitzar el web elteumobil.cat
Tram. 314-18739/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost mensual del lloguer de l’edifici de la seu del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat a Barcelona
Tram. 314-18740/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
clàusules de revisió del lloguer de l’edifici de la seu del De-
partament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona
Tram. 314-18741/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que ha de mantenir el lloguer de l’edifici de la seu del 
Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona
Tram. 314-18742/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’amortització de l’edifici de la seu del Departament 
de Territori i Sostenibilitat a Barcelona
Tram. 314-18743/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat de deixar el lloguer de l’edifici de la seu del De-
partament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona
Tram. 314-18744/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
venda de patrimoni públic lligada a un compromís d’arren-
dament dels immobles
Tram. 314-18745/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció del marge de maniobra en el pressupost d’infraes-
tructures per la venda de la seu del Departament de Territori 
i Sostenibilitat a Barcelona
Tram. 314-18746/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament d’activitats i equipaments culturals a l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18747/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
valoracions del grau de dependència i els programes indivi-
duals d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18748/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones mortes abans de rebre la prestació as-
signada en el programa individual d’atenció a l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18749/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones que reben prestacions per dependència i les que 
estan en espera de la valoració, del dictamen o de rebre la 
prestació a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18750/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera per a rebre prestacions per dependèn-
cia a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18751/09
Formulació p. 65

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 l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-18752/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
gent gran a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18753/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones menors de 65 anys amb discapacitat 



17 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 298

SUMARI 8

que tenen un programa individual d’atenció a l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18754/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres residencials d’acció educativa de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18755/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència i centres de dia per a la gent 
gran a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18756/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de places de centre de dia per a persones amb dis-
capacitats a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18757/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència per a persones amb disca-
pacitats a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18758/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de la renda mínima d’inserció a l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18759/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de metges i d’infermers a l’atenció primària de 
l’Hos pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18760/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
hores extraordinàries fetes pels mossos d’esquadra a l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18761/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectius dels Mossos d’Esquadra a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-18762/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18763/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’estrangers traslladats pel Govern de l’estat a 
l’Hos pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18764/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones registrades en el Registre central de 
persones assegurades que resideixen a l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-18765/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers indocumentats presentats 
per a la protecció a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18766/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions fetes al Servei de Detecció i Contacte de Me-
nors Estrangers Immigrants no Acompanyats de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18767/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estrangers conduïts a les dependències del Cos 

Nacional de Policia per estar en situació il·legal a l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18768/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords signats amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès) per a fomentar la formació i l’ocupació 
entre els joves
Tram. 314-18769/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aules d’acollida per a menors immigrants a l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18770/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions a l’Ajuntament de l’Hos pitalet de Llobregat (Bar-
celonès) en polítiques de joventut
Tram. 314-18771/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de requeriments a establiments de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès) per no retolar en català
Tram. 314-18772/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts pels Mossos d’Esquadra a l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18773/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya i 
homologats a l’Hos pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18774/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies presentades als Mossos d’Esquadra 
a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18775/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de resolució de delictes pels Mossos d’Esqua-
dra a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18776/09
Formulació p. 74

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 discapacitats a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-18777/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques en política d’atenció social a 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18778/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’infraccions penals a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-18779/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’aplicació d’una nova retallada de la retribució 
anual dels treballadors públics al complement específic de 
la paga extraordinària de desembre
Tram. 314-18780/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació de l’estalvi procedent de l’aplicació de les mesu-
res que estableix l’article 34 de la Llei de pressupostos per 
al 2012
Tram. 314-18781/09
Formulació p. 76
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’aplicació de la rebaixa salarial als treballadors 
públics amb criteris de progressivitat
Tram. 314-18782/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’existència d’informes jurídics que avalin l’aplica-
ció de la retallada salarial a les pagues extraordinàries dels 
treballadors públics
Tram. 314-18783/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació d’una mesura correctora perquè els treballadors 
públics recuperin el poder adquisitiu
Tram. 314-18784/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
treballadors afectats per la reassignació del Pla d’ocupació 
2012-2014
Tram. 314-18785/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
lliurament als representants socials dels treballadors de la 
informació suficient que ha d’acompanyar el Pla d’ocupació 
2012-2014
Tram. 314-18786/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
redistribució de treballadors públics
Tram. 314-18787/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria d’un concurs de trasllats per a cobrir places en 
els departaments
Tram. 314-18788/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
conversió del canvi forçós de destinació en un acte discre-
cional
Tram. 314-18789/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
funcions de la representació sindical en el comitè de segui-
ment de les diagnosis de cada departament
Tram. 314-18790/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la solució de les disfuncions que crearà la reducció 
d’hores del servei públic prestat pel personal interí
Tram. 314-18791/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat del personal interí de reduir la jorna-
da abans que no es publiqui la modificació en la relació de 
llocs de treball
Tram. 314-18792/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’existència d’informes jurídics que avalin que la 
reducció de jornada i sou basada en el tipus de contractació 
no és discriminatòria
Tram. 314-18793/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comunicació als treballadors interins de llur nou horari
Tram. 314-18794/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones detingudes el 29 de març a Barcelona 
amb motiu de la vaga general
Tram. 314-18795/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
hores en què van ésser detingudes les persones pels fets 
del 29 de març
Tram. 314-18796/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el lloc de detenció de les persones pels fets del 29 de març
Tram. 314-18797/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones detingudes pels fets del 29 de març que es troben 
en presó preventiva sense fiança
Tram. 314-18798/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones detingudes pels fets del 29 de març que han estat 
deixades en llibertat sense càrrecs
Tram. 314-18799/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones detingudes pels fets del 29 de març que han estat 
deixades en llibertat sota fiança
Tram. 314-18800/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
faltes o els delictes que s’imputen a les persones detingudes 
pels fets del 29 de març
Tram. 314-18801/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dispositius policials destinats a controlar els fets 
del 29 de març
Tram. 314-18802/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
lloc de destinació dels dispositius del Cos de Mossos d’Es-
quadra el 29 de març
Tram. 314-18803/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de càrregues policials el 29 de març
Tram. 314-18804/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els llocs on es van produir càrregues policials el 29 de març
Tram. 314-18805/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
materials utilitzats en les càrregues policials del 29 de març
Tram. 314-18806/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones ferides a causa de les càrregues poli-
cials del 29 de març
Tram. 314-18807/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mossos d’esquadra, manifestants i no manifes-
tants ferits pels fets del 29 de març
Tram. 314-18808/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
al nombre de persones ferides per bales de goma el 29 de 
març i sobre quantes d’aquestes persones eren bombers de 
la Generalitat
Tram. 314-18809/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment del protocol d’ús de bales de goma el 29 de 
març
Tram. 314-18810/09
Formulació p. 85
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de prevenció de conflictes prèvies al 29 de març
Tram. 314-18811/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració econòmica dels danys causats pels fets del 29 de 
març
Tram. 314-18812/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del dispositiu d’informació previ a la manifestació 
del 29 de març
Tram. 314-18813/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del dispositiu del Cos de Mossos d’Esquadra per a 
evitar fets violents a Barcelona el 29 de març
Tram. 314-18814/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés a presó de joves participants en la vaga que no van 
prendre part en els fets de la tarda del 29 de març
Tram. 314-18815/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció de les llistes d’espera a l’Hospital de Terrassa i a 
l’Hospital Mútua de Terrassa
Tram. 314-18816/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres de construcció del nou institut Leonardo 
da Vinci, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-18827/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres d’ampliació de l’escola Àngel Guimerà, de 
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
Tram. 314-18828/09
Formulació p. 88

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

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els darrers esdeveniments que 
afecten la funció pública
Tram. 310-00190/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-P 48).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Projecte de pressupostos ge-
nerals de l’Estat
Tram. 310-00191/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-P 48).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les actuacions per a ajudar 
el sector del moble i reduir l’atur a la Sénia 
(Montsià)
Tram. 310-00192/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-P 48).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els pressupostos generals de 
l’Estat per al 2012
Tram. 310-00193/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-P 48).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les previsions d’inversions dels 
pressupostos generals de l’Estat per al 2012
Tram. 310-00194/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-P 48).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els resultats de la prova d’avalu-
ació de quart d’ESO
Tram. 310-00195/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-P 48).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els criteris d’habitabilitat als 
edificis d’habitatges
Tram. 310-00196/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-P 48).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els esdeveniments de la vaga 
general del 29 de març
Tram. 310-00197/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-P 48).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la previsió dels dispositius de 
seguretat durant la vaga general del 29 de 
març
Tram. 310-00198/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-P 48).
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’acolliment al programa de pa-
gament a proveïdors
Tram. 310-00199/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-P 48).

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la publica-
ció de les balances comercials amb altres 
comunitats autònomes i de les balances fis-
cals entre províncies i entre comarques
Tram. 317-00123/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-P 48).

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la reacció 
del Govern de la Generalitat davant la des-
lleialtat del Govern de l’Estat
Tram. 317-00124/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-P 48).

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la presenta-
ció d’un recurs d’inconstitucionalitat contra 
el Reial decret llei 3/2012, de mesures ur-
gents per a la reforma del mercat laboral
Tram. 317-00125/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-P 48).

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’assoliment 
d’acords amb les formacions polítiques da-
vant la greu situació econòmica
Tram. 317-00126/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-P 48).

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els propò-
sits del Govern davant l’acumulació de fets 
que afecten l’autogovern de Catalunya
Tram. 317-00127/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-P 48).

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els ajustos 
en els pressupostos de la Generalitat i sobre 
les negociacions amb el Govern de l’Estat 
sobre els pressupostos de l’Estat
Tram. 317-00128/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 29, tinguda el 10.04.2012 (DSPC-P 48).

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

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

Resposta del Govern
Reg. 59169 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16129/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’aules d’acollida i d’integradors socials als cen-
tres educatius de Barcelona els cursos 2010-2011 i 2011-
2012
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Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

El curs 2010-2011 hi havia 193 aules d’acollida a la ciu-
tat de Barcelona, amb una dotació de 199 mestres i pro-
fessors.

El curs 2011-2012 hi ha 191 aules d’acollida a la ciutat  
de Barcelona, amb una dotació de 196 mestres i profes-
sors.

Barcelona, 30 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 59170 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16130/09

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

El curs 2011-2012 s’han donat de baixa als centres edu-
catius de la ciutat de Barcelona 5.451 alumnes, distribuïts 
de la manera següent: 1.295 alumnes d’educació infan-
til, 2.490 alumnes d’educació primària, i 1.666 alumnes 
d’educació secundària obligatòria.

Barcelona, 30 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 59171 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16131/09

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les inici-
atives parlamentàries 314-16131/09, 314-16159/09 i 314-
16160/09, i s’informa del següent:

Les obres de construcció de l’Escola Fluvià estan gaire-
bé finalitzades i els mòduls provisionals desmuntats. El 
trasllat dels alumnes al nou edifici es va produir el passat 
mes de gener, fent ús de les dependències ja disponibles 
i en condicions adients per fer les activitats lectives ha-
bituals. L’obra estarà completament finalitzada durant el 
mes d’abril 2012.

El nou edifici de l’Escola Sant Martí està en construcció, i 
està previst que finalitzi durant el mes de setembre de 2013.

D’acord amb el conveni de col·laboració signat entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 
el 18 de gener de 2012, s’han iniciat els tràmits per la 
construcció de l’Escola Mediterrània. El Departament 
d’Ensenyament té previst que l’execució de les obres fi-
nalitzi per l’inici del curs escolar 2013-2014.

L’empresa BIMSA ha fet la presentació de l’avantprojecte 
per la construcció de l’Escola Can Fabra davant la comu-
nitat educativa del centre. En el pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya pel 2012, s’ha previst una despesa de 
600.000 euros per iniciar la construcció de l’escola.

Escola l’Univers es mantindrà en l’actual ubicació, atès 
que podrà ampliar les seves dependències utilitzant una 
part d’espai públic que hi ha al costat de l’escola. Aquesta 
ampliació permetrà que l’escola es mantingui on està du-
rant tres cursos més.

Escola La Maquinista podrà tenir com a ubicació defi-
nitiva el solar que actualment ocupa, com a resultat de 
l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i els propietaris 
de cessió de l’espai per edificar. Aquest acord permetrà 
ampliar i millorar les actuals instal·lacions. L’actuació no 
podrà ser immediata atès que requerirà una modificació 
del Pla General Metropolità.

La construcció de l’Escola Els Encants Esta pendent de 
l’acord definitiu respecte al planejament de la zona de les 
Glòries. En la ubicació actual l’escola no té problemes de 
creixement.
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Hi ha un acord amb la comunitat educativa de l’Escola 
Congrés-Indians per traslladar l’escola a l’edifici de l’an-
tiga escola Rosa dels Vents, continuarà en edificacions 
escolars provisionals durant dos cursos més.

Barcelona, 30 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 59172 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16132/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies que no han pogut accedir a l’escola 
escollida per al primer curs d’educació secundària obli-
gatòria a Barcelona el curs 2011-2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

Es tramet en annex les dades del procés d’admissió d’a-
lumnat pel curs 2011-2012 als ensenyaments d’educació 
secundària obligatòria a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 30 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre 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

Resposta del Govern
Reg. 59173 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16133/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies que no van poder accedir a l’escola 
escollida per al primer curs d’educació secundària obli-
gatòria el curs 2010-2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

Es tramet en annex les dades del procés d’admissió d’a-
lumnat pel curs 2010-2011 als ensenyaments d’educació 
secundària obligatòria a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 30 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

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

Resposta del Govern
Reg. 59174 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16149/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores d’anglès als centres educatius de primà-
ria i secundària de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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Les hores d’anglès que s’imparteixen són les que esta-
bleix el currículum de cada etapa educativa i les determi-
nades en el Projecte Lingüístic de cada centre.

Amb caràcter general, es tracta de 2,5 hores per setmana 
en el cicle mitjà i en el cicle superior de l’Educació Pri-
mària. A l’Educació Secundària Obligatòria s’impartei-
xen 3 hores per setmana.

Barcelona, 30 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 59175 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16150/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de les plantilles dels centres educatius de 
Barcelona el curs 2010-2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

Les dotacions de personal docent als centres públics de la 
ciutat de Barcelona el curs 2009-2010 va ser de 8.931 do-
tacions, i el curs 2010-2011 va ser de 8.873 dotacions.

Barcelona, 30 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 59176 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16152/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de famílies que no han pogut accedir a 
l’escola escollida per al curs de P3 a Barcelona el curs 
2010-2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

Es tramet en annex les dades del procés d’admissió d’a-
lumnat pel curs 2010-2011 al primer curs d’educació in-
fantil de segon cicle a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 30 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre 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

Resposta del Govern
Reg. 59177 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16153/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de famílies que no han pogut accedir a 
l’escola escollida per al curs de P3 a Barcelona el curs 
2011-2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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Es tramet en annex les dades del procés d’admissió d’a-
lumnat pel curs 2011-2012 al primer curs d’educació in-
fantil de segon cicle a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 30 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

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

Resposta del Govern
Reg. 59178 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16156/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds per a estudiar formació professio-
nal presentades el curs 2011-2012 a Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

Es tramet en annex la relació de sol·licituds per cursar els 
estudis de formació professional el curs 2011-2012 a la 
ciutat de Barcelona, desglossat per famílies i per titulari-
tat dels centres.

Barcelona, 30 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i joves amb neces-
sitats educatives especials que no van po-
der ésser escolaritzats a Barcelona el curs 
2010-2011
Tram. 314-16157/09

Resposta del Govern
Reg. 59179 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16157/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i joves amb necessitats educatives espe-
cials que no van poder ésser escolaritzats a Barcelona el 
curs 2010-2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

El Departament d’Ensenyament va escolaritzar el curs 
2010-2011 tots el nens amb necessitats educatives especi-
als de la ciutat de Barcelona.

L’oferta i la demanda de places en centres d’educació es-
pecial no es regeix pel calendari ni pel procediment esta-
blert per la resta de centres. L’escolarització dels alumnes 
es fa en el moment en què es considera necessària l’es-
colarització en un centre d’educació especial, en funció 
del tipus i grau d’afectació, prèvia orientació i dictamen 
del EAP i d’acord amb la família de l’alumne. En alguns 
casos, l’escolarització es fa compartida entre dos cen-
tres, un ordinari i un d’educació especial. En els darrers 
cursos totes les orientacions d’escolarització en centres 
d’educació especial realitzades pels EAP s’ha atès.

Barcelona, 30 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 59180 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16158/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que no van assolir la graduació a l’en-
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senyament secundari obligatori a Barcelona el curs 2010-
2011 i sobre la taxa d’èxit del quart curs

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

La taxa d’èxit de quart d’educació secundària obligatòria, 
i el nombre d’alumnes que no van assolir el títol d’edu-
cació secundària obligatòria, el curs 2010-2011 a la ciu-
tat de Barcelona, es publicarà durant el segon trimestre 
de l’any 2012, en l’informe d’escolarització a la ciutat de 
Barcelona el curs 2011-2012.

Barcelona, 30 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de construcció de l’Esco-
la Mediterrània de Barcelona
Tram. 314-16159/09

Resposta del Govern
Reg. 59171 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16131/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de construcció de l’Esco-
la Sant Martí de Barcelona
Tram. 314-16160/09

Resposta del Govern
Reg. 59171 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16131/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 59181 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16161/09

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

Els tres pròxims anys s’iniciaran l’execució de les obres de 
l’Escola Mediterrània, l’Escola Rull, l’Escola Sant Martí, 
i l’Escola Fluvià, a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 30 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de sol·licituds de plaça a les es-
coles d’adults de Barcelona el curs 2011-2012
Tram. 314-16165/09

Resposta del Govern
Reg. 59182 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16165/09

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

Es tramet en annex la relació d’alumnes matriculats en 
escoles d’adults públiques el curs 2011-2012 a la ciutat  
de Barcelona, desglossat per districtes.

Barcelona, 30 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 59911 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16212/09

Títol: 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 depen-
dència, en data del 31 de desembre de 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

Amb aquest text donem resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-16217/09.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que 87.879 per-
sones de la ciutat de Barcelona han sol·licitat la valora-
ció del grau de la dependència des de l’entrada en vigor 
de la Llei 39/2006 i fins a data 31 de desembre de 2011. 
80.069 sol·licituds són valorables i se n’han resolt 74.614 
i, d’aquestes, 18.729 són persones valorades amb grau no 
protegit.

A data 31 de desembre de 2011 i des de l’entrada en vigor 
de la Llei 39/2006 a la ciutat de Barcelona s’han elaborat 
35.938 Programes Individuals d’Atenció (PIA).

Actualment, hi ha 26.134 persones beneficiàries actives 
de 36.794 prestacions o serveis.

Barcelona, 4 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 59912 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16213/09

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

Amb aquest text donem resposta a les preguntes parla-
mentàries 314-17485/09 i 314-17527/09.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la taula següent:

Persones <65 i amb grau de discapacitat

Població PIA Prestació efectiva

Barcelona 1.174 1.093
Cerdanyola del Vallès 49 40
Montcada i Reixac 43 39

Barcelona, 4 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 59911 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16212/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 59913 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16221/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció dels equipaments per a persones amb disca-
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pacitat inclosos en el conveni de col·laboració amb Ajun-
tament de Barcelona per al període 2005-2007

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us proporcionem la infor-
mació sol·licitada a la taula següent:

Centre
Construcció  
a 31/12/2011 Cost*

RDP Tres Pins En funcionament 4.153.431
RDP Mas Sauró Obra acabada 5.895.816
RDP Casernes 
Sant Andreu Obra no iniciada –
RDP i CDPP 
Montserrat Betriu En funcionament 3.578.723
RMM Montnegre En funcionament 6.594.152

* l’Ajuntament de Barcelona va aportar els solars.

Barcelona, 4 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 59914 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16222/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de morts amb la valoració per la dependència fe-
ta i abans de rebre la prestació assignada a llur programa 
individual d’atenció, a Barcelona i a Catalunya, en data 
del 31 de desembre de 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la taula següent:

Any

Defuncions  
durant el procés 
de la dependència

Barcelona
2007 1.096
2008 3.536
2009 3.708
2010 3.065
2011 2.020

Catalunya
2007 4.521
2008 14.232
2009 13.849
2010 10.982
2011 6.862

Barcelona, 4 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 59915 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16223/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de residència per a la gent gran a Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que a data 31 de 
desembre de 2011 a la ciutat de Barcelona el nombre de 
places de residència de gent gran de la xarxa pública és 
de 5.542. D’aquestes, 1.915 places són de residència pú-
blica, 1.225 places de residència concertada i 2.402 de 
residència col·laboradora.

Per al mateix període, el nombre de places de centre 
de dia és de 1.540, de les quals 755 són places de cen-
tre de dia públiques, 55 concertades i 730 places col-
laboradores.

D’altra banda, hi ha 1.869 places de prestació econòmi-
ca vinculada de residència i 131 places de centre de dia.

Barcelona, 4 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
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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

Resposta del Govern
Reg. 59915 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16223/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de la renda mínima d’in-
serció presentades a Barcelona el segon se-
mestre del 2011
Tram. 314-16235/09

Resposta del Govern
Reg. 59906 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16235/09

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

Durant el segon semestre de 2011 s’han presentat 600 sol-
licituds de la renda mínima d’inserció a la ciutat de Bar-
celona.

Hi ha hagut un total de 299 expedients entrats en paga-
ment durant el segon semestre a la ciutat de Barcelona 
(noves altes, represos i modificacions d’import).

Les altes es van introduint al sistema en funció de les dis-
ponibilitats pressupostàries.

El 2010, el crèdit inicial aprovat pel Parlament fou de 
99.475.227,10 euros. Els pressupostos de l’any 2011 preve-
ien un crèdit inicial per a l’any 2011 de 129.475.227,10 eu-
ros. Per tant, l’increment dels crèdits aprovats pel Parlament 
fou de 30 milions d’euros, equivalents a un 30%.

En els pressupostos del 2012 s’han destinat un total de 
130 milions d’euros.

Barcelona, 2 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 59916 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16236/09

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

Amb aquest text donem resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-16237/09, 314-16238/09 i 314-16239/09.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que durant 
aquest any 2012 entrarà en funcionament la Residència 
Mas Sauró, amb 60 places i la residència ACAM Viga-
tans, amb 48 places.

Pel que fa a residències i centres de dia sostinguts amb 
fons públics, estan en construcció els equipaments se-
güents:

– Residència ASPACE: 45 places

– Residència Auxilia: 30 places

– Residència Pere Mitjans: 36 places

– Llar residència Fundació Catalana Paràlisi Cerebral - 
Llull: 24 places

– Centre d’atenció especialitzada ASPACE: 15 places

– Centre d’atenció especialitzada Auxilia: 12 places

– Centre d’atenció especialitzada Pere Mitjans: 30 places

Barcelona, 4 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
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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 
gent gran, a Barcelona, en data del 31 de 
desembre de 2011
Tram. 314-16237/09

Resposta del Govern
Reg. 59916 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16236/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 59916 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16236/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de centre de 
dia per a discapacitats, de titularitat públi-
ca 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

Resposta del Govern
Reg. 59916 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16236/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 59917 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16240/09

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

Amb aquest text donem resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-16241/09.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada al web del Departament 
de Benestar Social i Família, a l’apartat Serveis, Directo-
ris i cercadors d’entitats i establiments.

Barcelona, 4 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 59917 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16240/09.
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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

Resposta del Govern
Reg. 59112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16242/09

Títol: 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 
desembre de 2011 i la mitjana de dies d’espera per a fer-
se aquestes proves

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-16242, 314-16253 i 314-16254 es respo-
nen conjuntament i mitjançant el document annex.

Barcelona, 2 d’abril de 2012

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones en llista d’es-
pera d’intervencions quirúrgiques a Barcelo-
na en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16253/09

Resposta del Govern
Reg. 59112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16242/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 59112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16242/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 59183 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16258/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat d’emplaçar un institut escola al barri de Gavà 
Mar, de Gavà (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

D’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, de 10 de ju-
liol, d’educació, els instituts escola són centres que, entre 
d’altres ensenyaments de règim general, imparteixen edu-
cació primària i educació secundària, però no tenen defi-
nida la seva personalitat jurídica, mentre no es desplegui 
el decret de règim jurídic dels centres educatius. Tampoc 
està regulat l’aspecte patrimonial ni està resolt quina ad-
ministració i en quines condicions s’ha de fer càrrec de les 
despeses de funcionament i manteniment del centre. Ac-
tualment, en el cas de les escoles aquestes despeses les as-
sumeixen les entitats municipals i, en el cas dels instituts 
les assumeix la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, des del Departament d’Ensenyament es 
considera bàsic analitzar el model dels instituts escola i 
el seu impacte en el sistema educatiu, tan a nivell peda-
gògic, social, com econòmic ja que aquesta tipologia de 
centre haurà de conviure amb escoles on sols s’impartirà 
infantil i primària i amb instituts de secundària, que po-
dran o no impartir batxillerat i/o cicles formatius.

Tenint en compte aquestes premisses el Departament 
d’Ensenyament considera que, malgrat els inconvenients 
que pugui generar la reconsideració de la proposta de pro-
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gramació dels instituts escola, ja comunicada verbalment 
en alguns casos difosa a la comunitat educativa i els sec-
tors implicats, és més prudent desplegar prèviament el 
model institut escola, tant pel que fa a la seva personalitat 
jurídica, com patrimonial, a banda de la seva organització.

Barcelona, 30 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’estat de tramitació del projecte de cons-
trucció del gimnàs i la sala polivalent de la 
Secció d’Institut de Collbató (Baix Llobregat)
Tram. 314-16261/09

Resposta del Govern
Reg. 59184 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16261/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació del projecte de construcció del gim-
nàs i la sala polivalent de la Secció d’Institut de Collbató 
(Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

El 19 de setembre de 2007 es va signar un conveni de col-
laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajun-
tament de Collbató per a la realització de les obres de 
construcció d’un poliesportiu al solar annex a l’institut 
d’aquesta localitat.

El 21 de setembre de 2009 l’Ajuntament de Collbató va 
certificar que el Ple de la Corporació, en la seva sessió 
ordinària de 21 de setembre de 2009, va adoptar l’acord 
per la renúncia a la subvenció atorgada per la construcció 
d’un pavelló poliesportiu, fonamentat en el fet d’impos-
sibilitat de compliment amb els terminis establerts a les 
bases de la convocatòria.

Per tant, en aquests moments de contenció pressupostària 
la construcció de pavellons poliesportius no és prioritària 
en la planificació de construccions escolars.

Barcelona, 30 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 59185 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16348/09

Títol: 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 Va-
llès (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

Grup Parlamentari: SP SI

Proponents: Antoni Strubell i Trueta

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

Segons estudis demogràfics i les projeccions que ens dó-
na l’Idescat, a tots i cada un d’aquests municipis (Palau-
Solità i Plegamans, Tarragona, Badia del Vallès i Espar-
raguera), s’inicia una reducció continguda i constant de 
la població a incorporar al primer curs d’educació infan-
til de segon cicle.

És per això, que s’estan analitzant les necessitats de cada 
municipi i si es procedeix al tancament d’aquests centres, 
és perquè l’oferta del municipi cobreix les necessitats 
actuals d’escolarització dels municipis de Palau-Solità i 
Plegamans, Tarragona, Badia del Vallès i Esparraguera.

Barcelona, 30 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a implemen-
tar, en fase de proves, un programa en línia 
d’atenció a les víctimes de la violència mas-
clista el 2012
Tram. 314-16489/09

Resposta del Govern
Reg. 59907 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16489/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a implementar, en fase de proves, un 
programa en línia d’atenció a les víctimes de la violència 
masclista el 2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-16489/09.

El 15 de febrer de 2012 va començar la primera fase d’im-
plantació del nou Procés d’atenció a les víctimes de vio-
lència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables.

Es preveu que aquest procés es realitzi en quatre fases, de 
manera progressiva a les diferents regions policials.

La seqüència de les diferents fases i les corresponents re-
gions policials és la següent:

Fase 1 (primer trimestre): Regió Policial Metropolitana 
Sud, Regió Policial Ponent i Regió Policial Central.

Fase 2 (segon trimestre): Regió Policial Metropolitana 
Nord i Regió Policial Camp de Tarragona.

Fase 3 (tercer trimestre): Regió Policial Metropolitana 
Barcelona i Regió Policial Pirineu Occidental

Fase 4 (quart trimestre): Regió Policial Girona i Regió 
Policial Terres de l’Ebre

Barcelona, 4 d’abril de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la confirmació que no es convocaran 
places de bombers el 2012 i el 2013
Tram. 314-16490/09

Resposta del Govern
Reg. 59908 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16490/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
confirmació que no es convocaran places de bombers el 
2012 i el 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-16490/09, 314-16491/09, 314-
16492/09 i 314-16493/09.

La Generalitat de Catalunya, atesa la situació econòmica 
i financera en que està immersa fruit de la gestió de l’an-
terior Govern i de la crisi econòmica que afecta la nostra 
societat, ha adoptat mesures d’ajust pressupostari ja inici-
ades al 2011, d’acord amb els principis d’austeritat, prio-
ritat en la despesa social, credibilitat i coresponsabilitat.

Algunes d’aquestes mesures d’ajust afecten la convoca-
tòria d’oferta pública per a l’any 2012 i no fan referència 
al 2013.

A més, tal i com regula el Real Decreto-ley 20/2011 de 
30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presu-
puestaria, tributaria y financiera para la corrección del 
déficit público, en l’article 3.1, per l’any 2012 no es po-
dran convocar places d’oferta pública i, per tant, places 
d’accés al Cos de Bombers.

El fet de no convocat places pel 2012 no comporta direc-
tament un dèficit en la resposta operativa, ja que la distri-
bució en xarxa dels parcs de bombers assegura que es se-
gueixi prestant un bon servei al ciutadà. A més, el Cos de 
Bombers compta amb 177 nous efectius més, procedents 
de la promoció que es va incorporar el 2011.

A més, el Departament d’Interior ha mantingut reunions 
amb els representants sindicals on s’ha exposat clarament 
la limitació legal que afecta la convocatòria d’oferta pú-
blica per l’any 2012.

Barcelona, 4 d’abril de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències per al servei d’ex-
tinció d’incendis i salvaments del fet de no 
convocar places de bombers el 2012 i el 
2013
Tram. 314-16491/09

Resposta del Govern
Reg. 59908 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16490/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coherència de les conclusions de 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan amb el fet de 
no convocar places de bombers el 2012 i el 
2013
Tram. 314-16492/09

Resposta del Govern
Reg. 59908 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16490/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les negociacions amb els sindicats de 
bombers prèvies a la decisió de no convocar 
places de bombers el 2012 i el 2013
Tram. 314-16493/09

Resposta del Govern
Reg. 59908 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16490/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el futur del Consorci del Parc Agrari 
del Baix Llobregat
Tram. 314-16494/09

Resposta del Govern
Reg. 59857 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16494/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
futur del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

L’òrgan de gestió i de decisió del parc és el Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat format per la Diputació 
de Barcelona,, diversos Ajuntaments del Baix Llobregat 
i finalment la que s’hi va afegir l’any 2006 com un mem-
bre més.

Per tant, el Govern de la Generalitat de Catalunya no és 
competent, per ella mateixa, per marcar-ne les directrius, 
sinó que s’ha de fer en el marc dels òrgans del consorci 
que és qui pren les decisions.

Barcelona, 30 de març de 2012

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per al 2012 
per a potenciar la funció del Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat
Tram. 314-16495/09

Resposta del Govern
Reg. 59858 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16495/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per al 2012 per a potenciar la funció 
del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

Les actuacions previstes són aquelles que recull del Pla 
d’Actuació que va aprovar el mateix consorci per a l’any 
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2012 i que el DAAM, com a membre del Consell, també 
va aprovar.

Barcelona, 30 de març de 2012

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manca d’un mapa d’emissions ra-
dioelèctriques a Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-16497/09

Resposta del Govern
Reg. 58754 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16497/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manca d’un mapa d’emissions radioelèctriques a Vilade-
cans (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
a les iniciatives amb NT. de la 314-16497/09 a la 314-
16499/09:

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció Ge-
neral de Telecomunicacions i Societat de la Informació i 
el CTTI (Centre de Telecomunicacions i de Tecnologies 
de la Informació) ha implementat a Catalunya el projec-
te SMRF (Sistema de Monitoratge de Radio Freqüència), 
amb l’objectiu de dotar a 185 municipis de Catalunya 
d’equips de monitoratge continu de mesura dels nivells 
de camp electromagnètic procedent de les antenes de te-
lefonia mòbil.

Viladecans disposa de 2 d’aquests equips de monitoratge 
continu de mesura dels nivells de camp electromagnètic 
procedent de les antenes de telefonia mòbil, ubicats con-
cretament al Carrer de Prat de la Riba, 54 i al Carrer de 
les Sitges, 6. Els nivells de camp electromagnètic mesu-
rats per aquests 2 equips són de l’ordre de 0,7 i 1 V/m i de 
3 i 4 V/m respectivament.

Tal com es recull a l’Annex II 12.44.a) de la Llei 20/2009, 
les Instal·lacions per a la radiocomunicació emplaçades 
en demarcació urbana o en espais inclosos en el Pla d’es-
pais d’interès natural, o que, d’acord amb el planejament 
urbanístic municipal, estan sotmeses a la llicència am-
biental.

En demarcació urbana, l’atorgament de la llicència am-
biental és de competència municipal i l’article 65 del Tí-
tol VII, de la Llei 20/2009 indica que l’òrgan competent 
per a atorgar les activitats, amb la instrucció prèvia del 
procediment administratiu corresponent, és qui pot clau-
surar les activitats que s’exerceixen sense l’autorització 

ambiental, la llicència ambiental o la comunicació exi-
gibles en aplicació d’aquesta llei. Aquest procediment és 
independent de la instrucció de l’expedient sancionador 
que correspongui.

Les infraccions al que disposa el Decret 148/2001 se san-
cionen d’acord amb el que estableix la Llei 20/2009, del 
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats.

Tal com s’indica també a l’article 38.1 del Capítol III, del 
Títol III, de la Llei 20/2009, els municipis de 50.000 ha-
bitants o més han de tenir constituït un òrgan tècnic am-
biental amb la funció d’avaluar les sol·licituds i els expe-
dients de llicència ambiental i formular la proposta de 
resolució i, per tant, aquest òrgan tècnic ambiental és qui 
ha de vetllar pel compliment del Decret 148/2001 (o del 
RD 1066/2001 segons escaigui per la data de sol·licitud 
de la llicència).

L’11 d’octubre de 2011 es va publicar al DOGC núm. 5982 
la Resolució TES/2335/2011, de 4 d’octubre, que dóna 
publicitat a la sentència del Tribunal Suprem de 22 de 
març de 2011, per la qual s’anul·len i es deixen sense efec-
te els articles 5, 6.2.a), 14.2, disposició transitòria segona 
i annexos 1, 2, 3 i 4 del Decret 148/2001, de 29 de maig, 
d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia 
mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.

Amb l’anul·lació d’aquests articles, la normativa que amb 
caràcter general és d’aplicació a Catalunya pel que fa a 
límits d’emissió i distàncies de protecció de les instal-
lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de ra-
diocomunicació, passa a ser el RD 1066/2001, pel qual 
s’aprova el Reglament que estableix les condicions del 
domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions 
radioelèctriques i mesures de protecció sanitària de les 
emissions radioelèctriques.

Barcelona, 26 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació a la instal-
lació a Viladecans (Baix Llobregat) d’una an-
tena que no compleix el Decret 148/2001, 
d’ordenació ambiental de les instal·lacions 
de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació
Tram. 314-16498/09

Resposta del Govern
Reg. 58754 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16497/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes per a fer complir el 
Decret 148/2001, d’ordenació ambiental de 
les instal·lacions de telefonia mòbil i altres 
instal·lacions de radiocomunicació
Tram. 314-16499/09

Resposta del Govern
Reg. 58754 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16497/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de patrulles de pagesos a 
Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-16516/09

Resposta del Govern
Reg. 59909 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16516/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de patrulles de pagesos a Alcarràs (Segrià)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes, Jaume Bosch i 
Mestres, Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les preguntes 
parlamentàries 314-16516/09, 314-16517/09, 314-16518/09, 
314-16519/09, 314-16520/09, 314-16521/09 i 314-16522/09.

El Departament d’Interior és molt conscient de la proble-
màtica que existeix al camp català, sempre més compli-
cada, en aquests moments, pels temps que passa el nos-
tre país i les dificultats econòmiques. És per això que la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, fa un any, 
va impulsar i elaborar un Programa Operatiu Específic 
Món Rural.

Els objectius específics d’aquest pla són prevenir els delic-
tes contra el patrimoni, detecció, identificació i/o detenció 
dels autors dels il·lícits penals, establir i mantenir els ca-
nals òptims de comunicació amb els actors que intervenen 
en l’àmbit rural i planificar i dirigir l’activitat policial fo-
mentant les accions dels serveis implicats en el POE per 
tal d’aconseguir augmentar la percepció de seguretat.

En aquest sentit, el Departament d’Interior considera que 
les funcions i les competències policials encomanades 
per la Llei són pròpies i indelegables. Tot i això, la segu-
retat en la seva dimensió més preventiva no és responsa-
bilitat exclusiva de les forces policials; les característi-
ques del camp fan que els propietaris puguin lliurement 
contractar i prendre les mesures que creguin convenients 

per protegir de manera privada la seva seguretat personal 
i la dels seus béns sempre que es limitin única i exclusi-
vament a vigilar i vetllar per les seves propietats priva-
des i a informar als cossos policials de qualsevol acció 
sospitosa.

A més, el Departament d’Interior prestarà tota la col-
laboració possible en el sentit que les necessitats de se-
guretat que mouen la constitució d’aquests grups de per-
sones siguin vehiculades a través de les corresponents 
Juntes Locals de Seguretat. D’aquesta manera i per 
aquesta via s’articularan els serveis i recursos que en ca-
da cas s’estimin oportuns per fer front a les diferents ne-
cessitats de seguretat que les generen.

Pel que fa al municipi d’Alcarràs, a banda de l’aplicació 
del conjunt d’accions planificades en el POE Món Rural 
actiu des del març del 2011 i els serveis que de manera 
normal s’efectuen des de l’Àrea Bàsica Policial Segrià, 
s’han reforçat determinats serveis com:

– Increment de controls als accessos i camins rurals del 
terme municipal.

– Implicació d’altres unitats com l’Àrea Regional de 
Trànsit (ART), que realitza controls a les vies principals, 
i la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA), que rea-
litza controls en camins rurals.

– Destinació d’un grup d’efectius d’Investigació dedicats 
únicament a la investigació dels robatoris amb força en 
zones rurals.

– Increment d’inspeccions a deixalleries de la zona i zo-
nes properes.

– Contacte diari amb el cap de la Policia Local per a diri-
gir el patrullatge i coordinar les accions operatives entre 
ambdós cossos policials.

– Manteniment de xerrades i reunions informatives amb 
el teixit social.

– Manteniment de reunions amb l’alcalde i amb la regi-
dora de seguretat ciutadana del municipi.

– Seguiment dels acords presos en les Juntes Locals de 
Seguretat (JLS), a través de les Meses de Coordinació 
Operativa (MCO).

Pel que fa al nombre de delictes i faltes al municipi d’Al-
carràs durant els mesos de novembre i desembre de 2011 
i gener de 2012, són els següents:

Novembre 
2011

Desembre 
2011

Gener 
2012 Total

Delictes 13 31 12 56
Faltes penals 3 10 12 25
Total 16 41 24 81

Per altra banda, l’Àrea Bàsica Policial de Segrià - Garri-
gues - Pla d’Urgell és la que dóna els serveis policials de 
manera directa al municipi d’Alcarràs, amb un total de  
36 vehicles i 406 agents.

Barcelona, 4 d’abril de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius que han impulsat els page-
sos d’Alcarràs (Segrià) a crear patrulles
Tram. 314-16517/09

Resposta del Govern
Reg. 59909 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16516/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació publicada a El Periódico 
segons la qual els Mossos d’Esquadra van 
demanar a l’alcalde d’Alcarràs (Segrià) que 
els pagesos deixessin de patrullar a la nit
Tram. 314-16518/09

Resposta del Govern
Reg. 59909 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16516/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació publicada a El Mundo 
segons la qual el delegat del Govern a Lleida 
va permetre patrulles nocturnes a Alcarràs 
(Segrià)
Tram. 314-16519/09

Resposta del Govern
Reg. 59909 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16516/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades pel Departa-
ment d’Interior per a posar fi als robatoris als 
camps d’Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-16520/09

Resposta del Govern
Reg. 59909 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16516/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Es-
quadra i de vehicles destinats al servei de 
seguretat a Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-16521/09

Resposta del Govern
Reg. 59909 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16516/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies per delictes o faltes 
comesos a Alcarràs (Segrià) rebudes pels 
Mossos d’Esquadra del novembre de 2011 al 
gener de 2012
Tram. 314-16522/09

Resposta del Govern
Reg. 59909 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16516/09.
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les aturades de la central nuclear 
d’Ascó (Ribera d’Ebre) l’estiu del 2011
Tram. 314-16526/09

Resposta del Govern
Reg. 58755 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16526/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aturades de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre) l’es-
tiu del 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
a les iniciatives amb NT. de la 314-16526/09 a la 314-
16529/09:

El titular de la central nuclear Ascó II (Tarragona) va no-
tificar al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), seguint el 
procediment reglamentari, que a les 23: 00 hores del dia 
16 de juliol, es va produir una variació de potència no 
programada superior al 20% de la potència tèrmica mà-
xima autoritzada. Segons va informar el titular, la baixa-
da de càrrega va ser des del 100% fins el 55% de potència 
i va ser deguda a l’entrada massiva d’algues al canal de 
presa d’aigua del riu, cosa que va provocar la parada al-
ternativa de diverses bombes d’aigua de circulació. Els 
sistemes van actuar correctament i la planta es va trobar 
estabilitzada en tot moment. Aquest succés no va supo-
sar risc per a les persones ni per al medi ambient i es va 
classificar de forma preliminar com a nivell 0 en l’Escala 
Internacional de Successos Nuclears (INES).

La Central Nuclear d’Ascó no va tenir cap aturada el pas-
sat estiu. Va tenir una baixada de potencia, complint amb 
els procediments establerts, com a conseqüència d’una 
entrada massiva d’algues al canal de presa d’aigua del riu.

Barcelona, 26 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de les aturades de la cen-
tral nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre) l’estiu del 
2011
Tram. 314-16527/09

Resposta del Govern
Reg. 58755 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16526/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de la temperatura de l’ai-
gua com a causa de les aturades de la cen-
tral nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre) l’estiu del 
2011
Tram. 314-16528/09

Resposta del Govern
Reg. 58755 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16526/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les algues com a causa de les atu-
rades de la central nuclear d’Ascó (Ribera 
d’Ebre) l’estiu del 2011
Tram. 314-16529/09

Resposta del Govern
Reg. 58755 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16526/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endarreriment de les operacions de 
recàrrega del segon reactor de la central nu-
clear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16530/09

Resposta del Govern
Reg. 58756 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16530/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endarreriment de les operacions de recàrrega del segon 
reactor de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

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

S’entén per «recàrrega» el conjunt d’activitats encamina-
des a la renovació del combustible en una central nuclear. 
No obstant això, en les centrals d’aigua lleugera, que és 
el cas d’Ascó, s’engloba també sota aquesta denominació 
tot el conjunt d’activitats que es realitzen durant l’atura-
da per a la renovació del combustible, entenent a aquest 
efecte que aquestes activitats inclouen:

a) Disseny i anàlisi de seguretat de la recàrrega.

b) Manipulació del combustible.

c) Inspecció del combustible.

d) Proves periòdiques de vigilància i proves especials.

e) Proves nuclears d’arrencada del cicle.

f) Modificacions de disseny.

g) Control i vigilància radiològics durant la recàrrega.

h) Inspecció en servei.

i) Manteniment correctiu i preventiu.

El titular de la Central fa una previsió de duració de la 
recàrrega tot i que la duració real depèn del desenvolupa-
ment efectiu de les operacions abans descrites.

Barcelona, 26 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la nova desconnexió de la xarxa de la 
central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre) el 18 de 
gener de 2012
Tram. 314-16531/09

Resposta del Govern
Reg. 58757 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16531/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
nova desconnexió de la xarxa de la central nuclear d’Ascó 
(Ribera d’Ebre) el 18 de gener de 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

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

El titular de la central nuclear Ascó II (Tarragona) va co-
municar el 18 de gener de 2012 al Consell de Seguretat 
Nuclear (CSN), seguint el procediment reglamentari, una 
parada no programada de la central a causa d’un descens 
en el nivell d’un dels generadors de vapor.

Segons la notificació del titular, aquest fet es va produir 
pel tancament d’una de les vàlvules d’aïllament d’aigua 
d’alimentació principal de l’esmentat generador. La plan-
ta es troba estable i el succés no ha suposat risc per als 
treballadors, la població ni per al medi ambient i per tant 
ha estat classificat com a nivell 0 en l’Escala Internacio-
nal de Successos Nuclears (INES).

Barcelona, 26 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe del Consell de Seguretat Nu-
clear sobre les condicions d’operació de la 
central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16532/09

Resposta del Govern
Reg. 58758 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16532/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe del Consell de Seguretat Nuclear sobre les con-
dicions d’operació de la central nuclear d’Ascó (Ribera 
d’Ebre)

Grup Parlamentari: GP SOC

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

Aquests límits o condicions d’operació són els que s’esta-
bleixen normalment quan es renova la autorització d’ex-
plotació d’una central nuclear i fan referència a diversos 
aspectes de gestió i procediment. El marge superior a un 
any que esmenta la pregunta és el període que es conce-
deix al titular per a completar la implantació del Pla de 
Reforç Organitzatiu, Cultural i Tècnic (PROCURA).

Pel que fa a les conseqüències de l’accident de Fukus-
hima, els resultats de les proves de resistència efectua-
des confirmen les condicions de seguretat en què estan 
operant actualment les centrals d’Ascó i Vandellòs i els 
amplis marges de seguretat existents. Així i tot, s’han de-
terminat una sèrie de millores en diferents àmbits que 
augmentaran la capacitat de resposta de les centrals da-
vant situacions que superin les bases de disseny. Les mi-
llores més significatives són:

1. Millora en l’àmbit d’organització d’emergències del 
PEI (Pla d’Emergència Interior), tant en mitjans humans 
com en mitjans materials. Es construirà un Centre Alter-
natiu de Gestió d’Emergències i es milloraran les comu-
nicacions internes i externes, així com els mitjans de pro-
tecció radiològica. També es crearà un Centre de Suport 
en Emergència que serà comú a totes les centrals espa-
nyoles, gestionat per Tecnatom, i que estarà en disposició 
de donar suport en 24 hores a la instal·lació afectada.

2. Millores en procediments existents i desenvolupament 
de noves estratègies alternatives per a evacuació de ca-
lor residual del nucli i la piscina de combustible gastat, 
protecció de la integritat de contenció i minimització de 
l’alliberament de residus. S’utilitzaran mitjans portàtils 
addicionals tant de bombament com de generació d’ener-
gia elèctrica.

3. Millores en el disseny, sent les més significatives la 
instal·lació d’un sistema de ventilació filtrat de la conten-
ció i de recombinadors passius autocatalítics per a con-
trolar l’hidrogen en contenció.

Aquestes millores requereixen una dedicació especial en 
els àmbits de la formació i l’entrenament del personal in-
volucrat. Els terminis per a la seva implementació varien 
en funció de la complexitat de les accions a executar, i es 
poden estendre fins al 2016.

Barcelona, 26 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les instruccions tècniques comple-
mentàries per a aplicar en el funcionament 
de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16533/09

Resposta del Govern
Reg. 58759 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16533/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les instruccions tècniques complementàries per a aplicar 
en el funcionament de la central nuclear d’Ascó (Ribera 
d’Ebre)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

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

Aquestes instruccions tècniques complementàries, apro-
vades pel ple del CSN, estan associades als límits i con-
dicions establerts per les ordres de renovació de l’auto-
rització d’explotació de les centrals d’Ascó I i Ascó II. El 
CSN les ha fet públiques mitjançant la seva pàgina web, 
on es poden consultar, inclosos els terminis fixats per a 
cada actuació.

Barcelona, 26 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els programes d’adaptació a les ne-
cessitats dels estudiants superdotats en 
centres d’ensenyament primari i secundari
Tram. 314-16577/09

Resposta del Govern
Reg. 59186 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16577/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els programes d’adaptació a les necessitats dels estudi-
ants superdotats en centres d’ensenyament primari i se-
cundari

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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El procés establert per a un alumne susceptible d’altes 
capacitats (AC), una vegada confirmat el diagnòstic és el 
següent:

– El centre elabora un Pla Individualitzat (PI). En aquest 
document el centre adapta el currículum a les capacitats 
i necessitats de l’alumne, si cal, amb l’assessorament de 
l’Equip Assessorament Psicopedagògic (EAP).

– La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) del centre, 
en la qual hi participen els professionals implicats (tutor/a, 
psicopedagog/a de l’EAP, membre de l’equip directiu, 
orientador/a, mestre/a d’educació especial...) pren les me-
sures educatives pertinents per afavorir el desenvolupa-
ment psico-educatiu de l’alumne amb altes capacitats.

– Entre els recursos que es poden aplicar, quan l’alumne 
amb altes capacitats presenta també un desenvolupament 
psico-emocional significatiu així com un bon domini de 
les habilitats socials, a part de les activitats d’aprofun-
diment i de les sessions i materials d’enriquiment orga-
nitzats i planificats en el PI, hi ha l’avançament de curs, 
aquests poden beneficiar-se dels recursos addicionals as-
signats als centres de primària corresponents al Suport 
Escolar Personalitzat, SEP, on es dóna suport a l’alumne 
que pot treballar individualment o en petit grup, a l’aula 
amb el suport d’un segon mestre/a o bé fora de l’aula, ses-
sions que poden tenir lloc dins o fora de l’horari lectiu.

El Departament d’Ensenyament està acabant d’editar 
guia de detecció i actuació en alumnes amb altes capa-
citats en el àmbit educatiu adreçada a docents i famílies.

La distribució territorial d’alumnes amb altes capacitats 
en els centres d’ensenyament primari i secundari públics 
i/o concertats pot consultar-se a l’apartat d’estadística del 
portal web del Departament d’Ensenyament. L’estadísti-
ca del curs 2010-11 d’alumnes s’indica que s’han detectat 
141 alumnes amb altes capacitats intel·lectuals.

Els alumnes amb altes capacitats, poden sol·licitar les 
beques que atorga el Ministerio de Educación y Ciencia 
(MEC).

Pel que fa a les activitats extraescolars, el Departament 
d’Ensenyament dóna suport i difusió als centres educa-
tius de Catalunya d’aquelles activitats (estades, concur-
sos, olimpíades...) organitzades per entitats de prestigi i 
especialitzades en els diferents àmbits del coneixement, 
com les ciències, les matemàtiques, tecnologies i en ge-
neral de les diferents matèries curriculars d’educació in-
fantil i primària i d’educació secundària i batxillerat, que 
tenen per objectiu promoure l’èxit educatiu de l’alumnat i 
d’estimular el talent i el reconeixement de l’aprenentatge.

Aquestes activitats es realitzen, majoritàriament, fora de 
l’horari escolar i totes elles resulten d’un accés assequi-
ble per a les famílies dels alumnes que hi participen, i 
son les següents:

Cim-CELEX

El Departament està tramitant la signatura un conveni 
amb la Fundació CELLEX per col·laborar en el progra-
ma CiMs-Cellex destinat a estudiants de centres edu-
catius de Catalunya, que estiguin cursant actualment el 
quart curs de secundària, i que vulguin gaudir d’una beca 
durant els dos cursos següents per cursar un Batxillerat 

Internacional exigent en l’àrea de les matemàtiques i les 
ciències.

S’ofereix un batxillerat estimulant, exigent, que fomenta 
l’esperit crític i una comprensió aprofundida en les dife-
rents matèries. També requereix més feina i dedicació, 
i una voluntat de desenvolupar les pròpies capacitats en 
els diversos àmbits de la formació acadèmica i personal.

Fem matemàtiques

Concurs de resolució de problemes estès a tot el territo-
ri, que el Departament d’Ensenyament impulsa i li dóna 
suport.

+ Mates

Es una ampliació del Fem Matemàtiques organitzat per 
ADEMGI (Associació d’Ensenyament de Matemàtiques 
de les Comarques Gironines) i (Associació de Professors 
i Mestres de Matemàtiques). El Departament hi en fa di-
fusió i hi dóna suport.

Anem x + matemàtiques

Activitat destinada a alumnat amb especial interès per 
les matemàtiques que consisteix en uns tallers on es po-
sen de manifest aplicacions de les matemàtiques en con-
textos diversos i s’aprofundeix en el coneixement mate-
màtic. El Departament d’Ensenyament l’ha impulsat i ha 
donat suport econòmic.

Problemes a l’esprint

Concurs de resolució de problemes per equips de centre 
que es fa telemàticament de manera simultània a centres 
de tot el territori. Es fan quatre convocatòries anuals. Pre-
cisament el dia 8 de febrer es va celebrar una de les con-
vocatòria en les que hi varen participat 61 equips de 58 cen-
tres diferents que sumen un total de 1169 alumnes. Està 
organitzat per la FEEMCAT (Federació d’Entitats per a 
l’Ensenyament de les matemàtiques a Catalunya), la So-
cietat Catalana de Matemàtiques (IEC) i el propi Depar-
tament d’Ensenyament a través del CESIRE CREAMAT.

Marató de problemes

Concurs obert a tot l’alumnat interessat en les matemàti-
ques que consisteix en la resolució de problemes setma-
nalment enviant les respostes per internet. Està organitzat 
per la FEEMCAT (Federació d’Entitats per a l’Ensenya-
ment de les matemàtiques a Catalunya), la Societat Cata-
lana de Matemàtiques (IEC) i el propi Departament d’En-
senyament a través del CESIRE, i del CREAMAT.

Prova cangur

Dins de l’organització internacional d’aquestes proves, 
a Catalunya estan organitzades per la Societat catalana 
de matemàtiques amb el suport del Departament d’En-
senyament. Hi participen uns 18.000 alumnes en quatre 
nivells.

Olimpíada matemàtica

Prova de resolució de problemes en què participen uns 
170 alumnes amb altes capacitats per a les matemàtiques. 
Hi ha sessions preparatòries prèvies i els guanyadors par-
ticipen en les fases estatal i internacional. Està organit-
zada per la Societat Catalana de Matemàtiques i compta 
amb el suport del Departament d’Ensenyament.
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Imatge social de les matemàtiques

Presència en els mitjans per estimular una millor imatge 
social de la matemàtica: Des dels mitjans de comunica-
ció també és pot ajudar molt a l’educació matemàtica tot 
contribuint a aconseguir una millora de la imatge soci-
al de les matemàtiques que, ben segur, serà útil a l’es-
cola. En particular, entre altres accions, Des del Depar-
tament d’Ensenyament, s’ha col·laborat amb TVC en la 
producció de materials com (una sèrie de tretze capítols 
que expliquen les aventures d’una noia que resol moltes 
situacions gràcies a les matemàtiques) o com cinc contes 
matemàtics de. Aquests materials són útils tant per arri-
bar a l’alumnat des de canals no típicament acadèmics 
com per ser utilitzats directament a les escoles. En aques-
ta mateixa línia s’emmarca una col·laboració periòdica 
amb la ComRàdio on es presenten temes de matemàti-
ques (s’han fet 12 col·laboracions). També s’ha col·laborat 
amb el programa Què qui com?.

També es dóna suport a iniciatives com l’Estalmat (50 
alumnes), Estímul del Talent Matemàtic, que estan or-
ganitzades per la FEEMCAT (Federació d’Entitats per 
a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya), la 
SCM (Societat Catalana de Matemàtiques) i altres ins-
titucions del teixit social. Es tracta d’un cicle de tallers 
destinats a aprofundir en els coneixement i l’aplicació de 
la matemàtica que es desenvolupa al llarg de tots els dis-
sabtes del curs i que s’adrecen a uns 50 alumnes amb es-
pecial interès i capacitat per les matemàtiques.

Res sense recerca. UPC (campus de Terrassa)

El Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Terras-
sa i el campus de la UPC a Terrassa organitzen una acti-
vitat dirigida als estudiants de 3r i 4t d’Educació Secun-
dària Obligatòria, de Batxillerat Científic i Tecnològic i 
de Cicles Formatius, amb l’objectiu de fomentar l’esperit 
de recerca entre l’alumnat i per desvetllar les vocacions 
sobre els estudis de ciències i tecnologia.

Premi UPC de treballs de recerca de batxillerat

El Premi, que es convoca anualment, per a treballs de 
recerca de batxillerat i projectes de CFGS, arquitectura, 
ciència i tecnologia sostenible té per objectiu apropar els 
millors estudiants als estudis científics i tecnològics que 
ofereix la Universitat Politècnica de Catalunya. El De-
partament d’Ensenyament col·labora de manera molt acti-
va en la difusió d’aquest premi.

Concurs «El recorregut de l’energia» amb l’Institut Cata-
là d’Energia (ICAEN)

El concurs té per objectiu contribuir a crear consciència 
entre els estudiants del cicle de l’energia i de la importàn-
cia de l’estalvi i l’eficiència energètica, així com l’adqui-
sició d’hàbits en el consum d’energia i la sensibilització 
per a un ús eficient de l’energia i fomentar l’interès pels 
temes energètics en general.

Mercat de treballs de tecnologia. (Mercatec)

Activitat de caràcter territorial que aplega estudiants 
d’Educació Secundària Obligatòria, al voltant dels seus 
projectes de treball de tecnologia, els comparteix amb 
nois i noies d’altres centres de la demarcació. Es realitza 
en col·laboració amb diferents institucions acadèmiques, 
fundacions, i el Departament d’Ensenyament.

Concurs de robots Robolot

El concurs té l’objectiu despertar l’esperit de recerca 
tecnològica entre els més joves, amb una didàctica molt 
pràctica i lúdica. Durant el concurs els alumnes de les 
escoles d’ensenyament secundàri de diferents comarques 
i províncies, i fins i tot algunes de fora d’aquest àmbit, 
així com alguns participants universitaris; es troben en 
aquesta convocatòria per «comparar» el funcionament de 
les seves maquetes, que bàsicament són robots que se-
gueixen una línia blanca dibuixada sobre un fons negre, 
«lluitadors de minisumo» que intenten mantenir-se dins 
un espai circular marcat en una pista, o robots alimentats 
per energia solar. El Departament d’Ensenyament col-
labora de manera activa a tirar endavant aquest concurs.

Altres activitats, son les mostres i premis en relació a la 
ciència, en que el Departament d’Ensenyament col·labora 
i fa difusió als centres educatius.

Per alumnat d’Educació Infantil i Primària són els se-
güents:

– Congrés de Ciències. Els infants protagonistes de la  
ciència.

– Congrés de Ciència. La ciència feta pels infants

– Ments curioses Recerca 0-18.

– X(p)rimenta. Recerca en acció.

– Concurs de relats i contes científics:

• Inspiraciència. II concurs de relats d’inspiració científica.

• Concurs fem Contes de Ciència. Cosmocaixa

Per a alumnat d’Educació Secundària són els següents:

– Jo, Bioquímica
– Programa Argó
– Exporecerca Jove
– Programes Joves i Ciència

– Premi als treballs de recerca de batxillerat dins l’àmbit 
de la Química
– Premis als treballs de recerca de batxillerat de Física
– Premis Ferran Adrià-Gallina Blanca
– Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida
– Premis CIRIT
– Premi UPC per a treballs de recerca

– Olimpíada de Química
– Olimpíada de Física
– Olimpíada de Geologia
– Olimpíada de Biologia (el Departament d’Ensenyament 
és membre de l’organització d’aquesta olimpiada)

Col·laboració amb Exporecerca Jove, organitzat per l’As-
sociació MAGMA amb el suport del Departament d’En-
senyament per l’organització de:

– Concurs de treballs científics Setmana de la Ciència.

– Conferències Setmana de la Ciència.

Barcelona, 10 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la contractació de Randstat 
per al control de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-16586/09

Resposta del Govern
Reg. 58760 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16586/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la contractació de Randstat per al control de la 
renda mínima d’inserció

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laura Massana Mas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo de l’import dels 
contractes amb l’empresa Randstat:

– Realització del projecte consistent en l’avaluació i va-
loració de preceptors de la RMI amb l’objecte d’incre-
mentar la seva empleabilitat, 59.999,00 euros en concep-
te de pressupost de licitació i 10.799,82 euros en concepte 
d’IVA.

– Disseny d’una metodologia per optimitzar una mos-
tra de preceptors de la RMI per la seva ocupabilitat, 
17.999,00 euros en concepte de pressupost de licitació i 
3.239,82 euros en concepte d’IVA.

Barcelona, 26 de març de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de discapacitats menors de 
seixanta-cinc anys que disposen de pla indi-
vidual d’atenció a Cerdanyola del Vallès (Va-
llès Occidental) en data del 31 de desembre 
de 2011
Tram. 314-17485/09

Resposta del Govern
Reg. 59912 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16213/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de discapacitats menors de 
seixanta-cinc anys que disposen de pla indivi-
dual d’atenció a Montcada i Reixac (Vallès Oc-
cidental) en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-17527/09

Resposta del Govern
Reg. 59912 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16213/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de la Direcció General 
de Política Financera, Assegurances i Tre-
sor amb relació a la situació econòmica de 
la Quinta de Salut L’Aliança
Tram. 314-17685/09

Resposta del Govern
Reg. 58785 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17685/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor amb relació a la situació econòmi-
ca de la Quinta de Salut L’Aliança

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 del següent:

La Direcció General de Política Financera, Asseguran-
ces i Tresor (DGPFAT), en compliment d’allò que deter-
minen els articles 35 i 36 de la Llei 10/2003, de 13 de 
juny, sobre mutualitats de previsió social, supervisa l’ac-
tivitat que desenvolupa Quinta de Salut l’Aliança i exer-
ceix les funcions pròpies d’aquest mandat legal, com ara, 
el seguiment de l’execució del Pla de Rehabilitació que 
havia estat autoritzat a dita entitat per Resolució adop-
tada el dia 21 de desembre de 2010, la situació de tre-
soreria i l’evolució del compte de resultats i la situació 
patrimonial, tot això tant dels comptes individuals com 
consolidats.

Arran de la informació aportada per la Direcció General 
de la Mutualitat, aquest organisme de la Generalitat de 
Catalunya està, entre d’altres actuacions, seguint el com-
pliment del seu pla estratègic que contempla operacions 
corporatives essencials per poder garantir la continuïtat 
de la seva activitat, fent el seguiment per garantir la co-
bertura dels assegurats i supervisant que les operacions 
de venda d’actius es realitzin en el millor interès dels mu-
tualistes.
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Així doncs, la DGPFAT ha requerit de l’Aliança l’apor-
tació de la informació que es produeixi sobre les variaci-
ons de tresoreria i sobre l’estat de les negociacions amb 
entitats asseguradores i empreses dedicades a l’activitat 
sanitària.

Barcelona, 29 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els darrers esdeveniments que 
afecten la funció pública
Tram. 310-00190/09

Anunci
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 59227 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre darrers esde-
veniments que afecten la funció pública catalana?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Projecte de pressupostos ge-
nerals de l’Estat
Tram. 310-00191/09

Anunci
Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència

Reg. 59856 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el 
Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin és el capteniment del Govern sobre el Projecte de 
Pressupostos generals de l’Estat?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les actuacions per a ajudar 
el sector del moble i reduir l’atur a la Sénia 
(Montsià)
Tram. 310-00192/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 59902 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Donada la greu situació que travessa el municipi de la 
Sènia (Montsià) amb una taxa d’atur del 35% i l’existèn-
cia d’un sector del moble molt important, quines actua-
cions està desenvolupant o pensa desenvolupar el Govern 
per ajudar el sector del moble i reduir l’atur?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els pressupostos generals de 
l’Estat per al 2012
Tram. 310-00193/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 59926 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 

pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb els 
pressupostos generals de l’Estat per al 2012?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les previsions d’inversions dels 
pressupostos generals de l’Estat per al 2012
Tram. 310-00194/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 59927 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les 
previsions d’inversions del pressupost general de l’Estat 
per al 2012?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els resultats de la prova d’avalu-
ació de quart d’ESO
Tram. 310-00195/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 59943 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
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al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el Govern dels resultats de la prova 
d’avaluació de 4rt. d’ESO?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els criteris d’habitabilitat als 
edificis d’habitatges
Tram. 310-00196/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 59944 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació als crite-
ris d’habitabilitat en els edificis d’habitatges?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els esdeveniments de la vaga 
general del 29 de març
Tram. 310-00197/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 59945 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quin balanç fa el Govern dels esdeveniments ocorre-
guts durant la convocatòria de la vaga general del 29 de 
març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la previsió dels dispositius de 
seguretat durant la vaga general del 29 de 
març
Tram. 310-00198/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59951 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina va ser la previsió dels dispositius de seguretat 
durant la jornada de vaga general del dia 29 de març del 
2012?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’acolliment al programa de pa-
gament a proveïdors
Tram. 310-00199/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59952 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 142 del Reglament del Parla-
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ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat so-
bre l’acolliment al programa de pagament a proveïdors?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00123/09

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 59105 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament de Catalunya

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

Interesa saber a este diputado y a su subgrupo parlamen-
tario:

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

Palau del Parlament, 27 de marzo de 2012

Albert Rivera Díaz
Portavoz C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00124/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59228 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 142 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generali-
tat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el president de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00125/09

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 59903 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el president de la Generalitat de l’ac-
tual situació política?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00126/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 59929 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 142 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Molt Honorable President 
de la Generalitat en relació amb la situació política ac-
tual?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00127/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 59942 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en rela-
ció als darrers esdeveniments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00128/09

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59950 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.04.2012

A la Mesa del Parlament

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 142 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generali-
tat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina opinió li mereix al Molt Honorable President de 
la Generalitat l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Alicia Sánchez-Camacho Pérez
Presidenta del GP del PPC

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les previsions relatives 
al nombre de sol·licituds de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 311-02503/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 58403 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, 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 previsions té el Govern en relació al nombre de 
sol·licituds per demanar la PIRMI a l’any 2012?

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de persones que 
han sol·licitat la renda mínima d’inserció de 
gener a març del 2012
Tram. 311-02504/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 58404 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, 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: 

– Quantes persones han sol·licitat la PIRMI en els mesos 
de gener, febrer i març de 2012?

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el termini dins el qual assu-
meix que podrà pagar les rendes mínimes 
d’inserció
Tram. 311-02505/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 58405 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– D’acord amb la situació econòmica de la Generalitat 
de Catalunya, fins quan creu el Departament de Benes-
tar Social i Família que podrà assumir el pagament de la 
PIRMI amb el pressupost aprovat per al 2012?

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’ampliació de la partida 
pressupostària dedicada a la renda mínima 
d’inserció
Tram. 311-02506/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 58406 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Ha iniciat el Govern els tràmits per a l’ampliació de la 
partida pressupostària dedicada a la Renda Mínima d’In-
serció, atès l’empitjorament de les perspectives econòmi-
ques?

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el supòsit que el nombre de 
sol·licituds de la renda mínima d’inserció so-
brepassi les previsions
Tram. 311-02507/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 58407 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Té el Departament de Benestar Social i Família algun 
pla alternatiu en el supòsit que el total de sol·licitants de la 
PIRMI sobrepassi les previsions fetes?

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de sol·licituds de 
la renda mínima d’inserció pendents d’ava-
luació
Tram. 311-02508/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 58408 i 58671 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes sol·licituds d’acolliment a la RMI d’inserció té 
el Govern pendents d’avaluar?

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els expedients de sol·licitud 
de la renda mínima d’inserció del maig al de-
sembre del 2011 que estan pendents d’ava-
luació
Tram. 311-02509/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 58409 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quants expedients de sol·licitud de RMI iniciats en els 
mesos de maig, juny, juliol, agost, juliol, setembre, oc-
tubre, novembre i desembre de 2011, desglossats, tenen 
pendents d’avaluar?

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els endarreriments en l’ava-
luació dels expedients de sol·licitud de la 
renda mínima d’inserció
Tram. 311-02510/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 58410 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, 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 previsions té el Govern per superar els endar-
reriments en l’avaluació dels expedients de sol·licitud de 
RMI?

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions de canvi del 
decret que regula la renda mínima d’inserció
Tram. 311-02511/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 58411 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del Par-
lament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Ateses el dictamen del Consell de Garanties Estatutàri-
es que defineix com a dret subjectiu la RMI, quines pre-
visions té el Govern de canviar el decret que regula la 
RMI?

Palau del Parlament, 28 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la conveniència de prescin-
dir del 21% de vehicles del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-02512/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 58633 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Creu el Govern que el Cos dels Mossos d’Esquadra po-
dia prescindir del 21% dels vehicles?

Palau del Parlament, 30 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris per a reduir el 
parc mòbil del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-02513/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 58634 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quins criteris de valoració s’han aplicat per tal de re-
duir el parc mòbil del Cos dels Mossos d’Esquadra en 
diferents percentatges entre les diferents la Regions Po-
licials?

Palau del Parlament, 30 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures perquè la 
reducció del parc mòbil del Cos de Mossos 
d’Esquadra no disminueixi la capacitat de 
resposta ni la seguretat pública
Tram. 311-02514/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 58635 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures alternatives té previst adoptar el Go-
vern per tal que la disminució del parc mòbil del Cos dels 
Mossos d’Esquadra en un 21% no redueixi la capacitat de 
resposta del Cos, ni deteriori la seguretat pública?

Palau del Parlament, 30 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el coneixement del fet que 
en algunes comissaries els mossos d’esqua-
dra patrullen en furgoneta o vehicles de pai-
sà
Tram. 311-02515/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 58636 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Té coneixement el Govern que en algunes comissaries 
els Mossos d’Esquadra patrullen en furgoneta o vehicles 
de paisà?

Palau del Parlament, 30 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aplicació d’una nova reta-
llada de la retribució anual dels treballadors 
públics al complement específic de la paga 
extraordinària de desembre
Tram. 311-02516/09

Anunci
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59230 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals 

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de la 
mesada del mes de juny, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Com valora el Govern la possibilitat apuntada pel pre-
sident que la retenció del 3% de la retribució anual que 
s’aplicarà al complement específic de la paga extraordi-
nària del mes de juny es complementi a una segona re-
tallada del 2% de la retribució anual aplicable al com-
plement específic de la paga extraordinària del mes de 
desembre?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la destinació de l’estalvi pro-
cedent de l’aplicació de les mesures que es-
tableix l’article 34 de la Llei de pressupostos 
per al 2012
Tram. 311-02517/09

Anunci
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59231 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals 

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de la 
mesada del mes de juny, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Com té intenció el Govern de donar compliment a la 
Disposició addicional quarta de la Llei de pressupostos 
de la Generalitat per al 2012 pel que fa referència a l’apli-
cació dels 180 MEUR d’estalvi que el Govern ha declarat 
que significarà inicialment (només del 3%) l’aplicació de 
les mesures incloses a l’article 34 de la mateixa llei? Es 
destinaran efectivament al finançament a despeses no fi-
nanceres?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aplicació de la rebaixa sa-
larial als treballadors públics amb criteris de 
progressivitat
Tram. 311-02518/09

Anunci
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59232 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals 

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de la 
mesada del mes de juny, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Aquesta retallada salarial que es planteja no és una re-
tallada progressiva. Es fa una rebaixa percentual de la 
massa salarial, però igual per a tothom, igual als nivells 
més alts que als nivells més baixos. Ha estudiat el Govern 
l’aplicació d’una rebaixa salarial amb criteris de progres-
sivitat? Pensa corregir aquest fet d’alguna manera?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència d’informes jurí-
dics que avalin l’aplicació de la retallada sa-
larial a les pagues extraordinàries dels tre-
balladors públics
Tram. 311-02519/09

Anunci
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59233 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals 

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de la 
mesada del mes de juny, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Segons l’Estatut bàsic del treballador públic (EBEP), 
les pagues extres són dobles. Ateses les darreres dues 
propostes de retallada salarial aplicades sobre les pagues 
extraordinàries, en què l’acció de Govern entra en contra-
dicció amb aquesta norma superior, quins informes jurí-
dics tenen que avalin l’acció de govern que incompleix 
l’EBEP?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aplicació d’una mesura cor-
rectora perquè els treballadors públics recu-
perin el poder adquisitiu
Tram. 311-02520/09

Anunci
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59234 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals 

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de la 
mesada del mes de juny, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– L’Administració no va concretar com quedaven com-
pensades aquestes mesures davant la possibilitat que el 
govern espanyol també apliqués mesures d’estalvi i tam-
poc va acceptar l’esmena d’ERC al Pressupost com a 
clàusula de salvaguarda. Ara ja se sap que els pressupos-
tos de l’Estat 2012 no apliquen una reducció de les re-
tribucions del personal al servei del sector públic amb 
caràcter bàsic per a totes les administracions públiques, 
per la qual cosa els treballadors públics catalans patei-
xen una reducció retributiva dràsticament superior a la 
de la resta de treballadors públics. Pensa aplicar alguna 
mesura correctora per preveure la recuperació del poder 
adquisitiu perdut?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els treballadors afectats per 
la reassignació del Pla d’ocupació 2012-2014
Tram. 311-02521/09

Anunci
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59235 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals 

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de la 
mesada del mes de juny, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Sobre el Pla d’ocupació presentat el dia 16 de març als 
sindicats, i aprovat pel Govern el dia 27 de març, quin és 
el nombre total de treballadors que ha quedar afectat per 
la reassignació a data 1 d’abril? Ha quedat per aplicar la 
mesura a altre personal, a banda dels cossos excepcionats 
al mateix Pla?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el lliurament als represen-
tants socials dels treballadors de la infor-
mació suficient que ha d’acompanyar el Pla 
d’ocupació 2012-2014
Tram. 311-02522/09

Anunci
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59236 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals 

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 

Fascicle segon
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el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de la 
mesada del mes de juny, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Va lliurar el Govern a temps als representants socials 
dels treballadors, tal com els han sol·licitat formalment 
els sindicats, la informació suficient que ha d’acompa-
nyar el Pla d’Ocupació per a la racionalització de l’orga-
nització i l’optimització del personal al servei de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014, entre 
altres, la relació detallada dels llocs de treball abans de 
portar a terme la modificació dels horaris i sous?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la redistribució de treballa-
dors públics
Tram. 311-02523/09

Anunci
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59237 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals 

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de la 
mesada del mes de juny, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Govern ha manifestat que la redistribució d’efectius 
només afectarà «un miler» de treballadors públics. Han 
fet un càlcul previ, segons el qual que ja els han identifi-
cat i comptat? Si és així, per què no ho ha explicat als sin-
dicats en les reunions prèvies a l’aprovació del Pla?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la convocatòria d’un concurs 
de trasllats per a cobrir places en els depar-
taments
Tram. 311-02524/09

Anunci
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59238 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals 

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de la 
mesada del mes de juny, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Si hi ha dèficits a cobrir en alguns departaments, i els 
han detectat, per què no es convoca un concurs de tras-
llats, com mana la normativa, de manera que la mobilitat 
es faci amb un procés reglat, objectiu, i en el qual hi ha 
la seguretat que qui es mou és perquè vol i no fer-ho per 
mitjà de la mobilitat forçosa?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la conversió del canvi forçós 
de destinació en un acte discrecional
Tram. 311-02525/09

Anunci
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59239 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals 

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de la 
mesada del mes de juny, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El canvi forçós de destinació és una sanció (article 9.d 
i 9.e del Decret 243/1995, del Reglament disciplinari). És 
a dir, resultant d’un procés reglat, de caràcter contradic-
tori, amb possibilitats de defensa per part del funcionari, 
i amb proves. Es pot convertir una sanció en una discre-
cionalitat del Govern?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les funcions de la represen-
tació sindical en el comitè de seguiment de 
les diagnosis de cada departament
Tram. 311-02526/09

Anunci
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59240 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals 

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-

ment, presenta al Govern la pregunta següent, la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de la 
mesada del mes de juny, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines funcions concretes té previst el Govern que tin-
gui la representació sindical en el comitè de seguiment 
de les diagnosis que cada departament ha de fer abans 
del 31 d’octubre. Quines funcions concretes tindran en el 
procés d’elaboració, revisió i validació de les diagnosis?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la solució de les disfuncions 
que crearà la reducció d’hores del servei pú-
blic prestat pel personal interí
Tram. 311-02527/09

Anunci
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 59241 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals 

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de la 
mesada del mes de juny, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Com han previst solucionar les disfuncions que a par-
tir de l’1 d’abril crearan les més de 6000 hores menys de 
servei públic diari prestat pel personal interí, que afecta-
ran immediatament molts serveis finalistes, i que hauran 
de ser solucionats immediatament, si no es poden aplicar 
reassignacions, trasllats i canvis de funcions abans de l’1 
de novembre, després de l’aprovació de les diagnosis de-
partamentals?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possibilitat del personal 
interí de reduir la jornada abans que no es 
publiqui la modificació en la relació de llocs 
de treball
Tram. 311-02528/09

Anunci
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59242 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals 

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de la 
mesada del mes de juny, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Pot un treballador interí reduir la seva jornada abans 
que sigui modificat el seu horari a la relació de llocs de 
treball o podria ser motiu de falta disciplinària? S’han 
pogut publicar les modificacions les relacions de lloc de 
treball de les 6800 places abans del dia 1 d’abril?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència d’informes jurí-
dics que avalin que la reducció de jornada i 
sou basada en el tipus de contractació no és 
discriminatòria
Tram. 311-02529/09

Anunci
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59243 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals 

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de la 
mesada del mes de juny, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Té el Govern informes i base jurídica per defensar que 
la reducció de jornada i sou no pugui ser considerada dis-
criminatòria pel fet que es proposa només en base al ti-
pus de contractació sense un estudi del lloc de treball, tal 
com s’ha argumentat per interposar-hi un recurs conten-
ciós administratiu el dia 3 d’abril?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la comunicació als treballa-
dors interins de llur nou horari
Tram. 311-02530/09

Anunci
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59244 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals 

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
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el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de la 
mesada del mes de juny, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– A dia 1 d’abril totes les unitats han avisat amb temps 
els interins afectats quin ha de ser el seu nou horari? És 
cert que encara hi ha molts treballadors a qui no se’ls ha 
comunicat quin ha de ser el seu nou horari i que els mit-
jans utilitzats per notificar-ho han estat en molts casos 
una simple trucada telefònica al treballador i que no hi 
ha hagut un format homogeni, formal i oficial per fer-ho?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de persones de-
tingudes el 29 de març a Barcelona amb mo-
tiu de la vaga general
Tram. 311-02531/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59881 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quantes persones van ser detingudes el passat 29 de 
març a Barcelona en relació a les accions portades a ter-
me en motiu de la vaga general?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les hores en què van ésser 
detingudes les persones pels fets del 29 de 
març
Tram. 311-02532/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59882 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– A quines hores es van detenir les persones detingudes 
pels fets del passat 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el lloc de detenció de les 
persones pels fets del 29 de març
Tram. 311-02533/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59883 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– On van ser detingudes les persones detingudes pels fets 
del passat 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les persones detingudes 
pels fets del 29 de març que es troben en 
presó preventiva sense fiança
Tram. 311-02534/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59884 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quantes de les persones detingudes pels fets del pas-
sat 29 de març es troben actualment en presó preventiva 
sense fiança?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les persones detingudes 
pels fets del 29 de març que han estat deixa-
des en llibertat sense càrrecs
Tram. 311-02535/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59885 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quantes de les persones detingudes pels fets del passat 
29 de març s’han deixat en llibertat sense càrrecs? Quant 
temps van estar detingudes aquestes persones?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les persones detingudes 
pels fets del 29 de març que han estat deixa-
des en llibertat sota fiança
Tram. 311-02536/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59886 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quantes de les persones detingudes pels fets del passat 
29 de març s’han deixat en llibertat sota fiança? Quant 
temps van estar detingudes aquestes persones?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les faltes o els delictes que 
s’imputen a les persones detingudes pels 
fets del 29 de març
Tram. 311-02537/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59887 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quines faltes o delictes s’imputen a les persones detin-
gudes pels fets del passat 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de dispositius po-
licials destinats a controlar els fets del 29 de 
març
Tram. 311-02538/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59888 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quants dispositius policials es van destinar als fets del 
passat 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el lloc de destinació dels 
dispositius del Cos de Mossos d’Esquadra 
el 29 de març
Tram. 311-02539/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59889 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– On es van destinar els diferents dispositius del Cos del 
Mossos d’Esquadra durant el dia 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de càrregues poli-
cials el 29 de març
Tram. 311-02540/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59890 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quantes càrregues policials va haver-hi el dia 29 de 
març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els llocs on es van produir 
càrregues policials el 29 de març
Tram. 311-02541/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59891 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– On es van produir càrregues policials el dia 29 de 
març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC



17 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 298

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els materials utilitzats en les 
càrregues policials del 29 de març
Tram. 311-02542/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59892 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Amb quins materials es van realitzar les càrregues po-
licials del passat 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de persones fe-
rides a causa de les càrregues policials del 
29 de març
Tram. 311-02543/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59893 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quantes persones van resultar ferides degut a les càrre-
gues policials el passat 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de mossos d’es-
quadra, manifestants i no manifestants ferits 
pels fets del 29 de març
Tram. 311-02544/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59894 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quantes de les persones ferides pels fets del dia 29 de 
març eren Mossos d’Esquadra, quantes manifestants i 
quantes persones que no eren ni manifestants ni Mossos 
d’Esquadra?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre al nombre de persones feri-
des per bales de goma el 29 de març i sobre 
quantes d’aquestes persones eren bombers 
de la Generalitat
Tram. 311-02545/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59895 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes persones van resultar ferides per les bales de 
goma el dia 29 de març? Quantes d’elles eren bombers de 
la Generalitat en actes de servei?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment del protocol 
d’ús de bales de goma el 29 de març
Tram. 311-02546/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59896 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Té el Govern la certesa que en tots els casos que es 
van utilitzar les bales de goma el dia 29 de març es va 
complir amb el protocol d’ús, específicament, pel que fa 
a disparar apuntant el terra? Té constància gràfica el Go-
vern de trets amb bala de goma fets apuntant directament 
l’objectiu sense rebot al terra?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions de prevenció 
de conflictes prèvies al 29 de març
Tram. 311-02547/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59897 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines reunions i altres actuacions de diàleg per a la 
prevenció de conflictes es van portar a terme abans del 
dia 29 de març per prevenir possibles aldarulls? Amb 
quines entitats i persones? Varen reunir-se amb tots els 
sindicats convocants de la vaga?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la valoració econòmica dels 
danys causats pels fets del 29 de març
Tram. 311-02548/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59898 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quina és la valoració econòmica dels danys causats 
pels fets del dia 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració del disposi-
tiu d’informació previ a la manifestació del 
29 de març
Tram. 311-02549/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59899 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Es valora encertat el dispositiu d’informació previ a la 
manifestació del dia 29 de març per evitar fets violents?

Palau del Parlament, 4 d’abril 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 valoració del dispositiu 
del Cos de Mossos d’Esquadra per a evitar 
fets violents a Barcelona el 29 de març
Tram. 311-02550/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59900 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Es considera encertat el dispositiu del Cos dels Mossos 
d’Esquadra per evitar fets violents a Barcelona durant el 
dia 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ingrés a presó de joves par-
ticipants en la vaga que no van prendre part 
en els fets de la tarda del 29 de març
Tram. 311-02551/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59901 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 10.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern que l’ingrés a presó dels joves par-
ticipants en les accions de la vaga, sense antecedents pe-
nals, i que no van participar en els fets ocorreguts a la 
tarda el dia 29 de març al centre de la ciutat de Barcelona 
compleix amb el principi de responsabilitat individual, és 
proporcionada, i necessària, o és la plasmació d’una doc-
trina preventiva generada per consideracions d’alarma 
social que obstaculitzen el funcionament normal de l’ad-
ministració de justícia, tal i com han manifestat la Co-

missió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona i 
la Comissió de Drets Humans del Col·legi d’Advocats de 
Girona, juntament amb l’Observatori dels Drets Econò-
mics Socials i Culturals de Barcelona (DESC), Federació 
d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), l’Obser-
vatori dels Sistemes Penals de la Universitat de Barcelo-
na i l’Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans 
(ACDDH)?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els esforços perquè les retallades en 
l’àmbit de la salut no comportin privatitzaci-
ons del sistema sanitari
Tram. 314-18717/09

Formulació
Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 58775 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Antoni Strubell i Trueta, diputat del Subgrup Parlamen-
tari de Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins esforços està realitzant el Govern de la Genera-
litat per assegurar que el procés de retallades practicades 
en el camp de la Salut no resulti en una dinàmica de pri-
vatitzacions del sistema sanitari català?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2012 

Antoni Strubell i Trueta
Diputat del SP de SI
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a pal·liar els efectes 
de la pujada del preu del gasoil per als pes-
cadors gironins
Tram. 314-18718/09

Formulació
Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 58776 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Antoni Strubell i Trueta, diputat del Subgrup Parlamen-
tari de Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines mesures pretén introduir el Govern de la Gene-
ralitat per pal·liar els efectes molt perjudicials per als pes-
cadors gironins de la pujada del preu del gasoil?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2012 

Antoni Strubell i Trueta
Diputat del SP de SI

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi relatiu a la construcció d’una 
residència per a la gent gran i centre de dia a 
Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Tram. 314-18719/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 58777 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

En data 12 d’abril de 2011, el Conseller Cleries va res-
pondre a una pregunta parlamentària sobre els acords per 
a la construcció d’una residència per a la gent gran i cen-
tre de dia a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), que 
es trobaven estudiant les necessitats reals del territori a fi 
de preparar la propera programació territorial.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En quin moment es troba aquest estudi? Quines han es-
tat les conclusions del mateix?

– Quines són les decisions que s’han pres per part de la 
Conselleria en aquest sentit?

– Quins plans i amb quin calendari té la Conselleria pel 
que fa a la disponibilitat de places de residència per a 
gent gran a la ciutat de Sant Vicenç?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reunió del conseller de Benestar 
Social i Família amb representants dels ca-
sals d’avis de Sant Vicenç dels Horts (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-18720/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 58778 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

En data 25 de novembre del 2011, el Conseller Cleries va 
visitar l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts on es va re-
unir amb els representants dels casals d’avis de la ciutat.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En què va consistir la reunió amb el Consell de la Gent 
Gran, òrgan de representació d’aquestes entitats?

– Quins temes es varen tractar?

– Es va prendre algun compromís com a Conselleria?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni amb l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) per a la 
construcció d’una residència i centre de dia 
per a gent gran
Tram. 314-18721/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 58779 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En quin moment de vigència es troba el Conveni signat 
per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la Genera-
litat de Catalunya, entorn a la construcció d’una residèn-
cia, centre de dia i menjador, signat el 28 de setembre de 
2006?

– Quins compromisos té l’ajuntament amb el Departa-
ment i quins el Departament amb l’ajuntament de Sant 
Vicenç pel que fa a política de gent gran i concretament 
pel que fa a la posada en disposició de places de residen-
cia i de dia per a gent gran?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la devolució dels terrenys que l’Ajun-
tament de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llo-
bregat) va cedir per a la construcció d’una 
residència i centre de dia
Tram. 314-18722/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 58780 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat el motiu de la devolució dels terrenys que 
varen ser cedits per part de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts a mans de la Generalitat?

– Ha significat això un nou acord per part del Govern 
amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de construcció d’una resi-
dència a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llo-
bregat)
Tram. 314-18723/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 58781 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Té el Govern de la Generalitat constància de l’existèn-
cia d’algun projecte per a la construcció d’una residèn-
cia a mig o llarg termini al municipi de Sant Vicenç dels 
Horts? En cas afirmatiu, quines són les característiques 
d’aquest projecte? En quins terminis es planteja?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la concertació de places de residèn-
cia a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Tram. 314-18724/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 58782 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
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i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Té el Govern de la Generalitat prevista la concertació 
de places de residència a curt, mig o llarg termini al mu-
nicipi de Sant Vicenç dels Horts? En cas afirmatiu, per a 
quantes places? En quins terminis?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera de persones depen-
dents a la zona de Sant Vicenç dels Horts 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-18725/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 58783 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Com es troba la llista d’espera de persones dependents 
en la zona on es troba ubicat el municipi de Sant Vicenç 
dels Horts?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en la plani-
ficació viària relatives al desdoblament de 
la carretera N-II de Girona a la frontera amb 
l’Estat francès
Tram. 314-18726/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59106 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamenta-
ri 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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

El Conseller del Departament de Territori i Sostenibili-
tat, en resposta a la pregunta formulada pel nostre grup 
parlamentari (Núm. Iniciativa 314/15006/09) va afirmar 
que el Govern desenvoluparà les actuacions escaients 
dins el marc de la planificació viària prevista en relació 
al desdoblament de la carretera Nacional II en el tram de 
Girona a la frontera francesa.

– Quines actuacions pensa desenvolupar el Govern en la 
planificació viària?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la línia elèctrica de 220 kV de Vic a Juià
Tram. 314-18727/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59107 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamenta-
ri 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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

El Partit Popular ha declarat que la línia elèctrica de 220 kV 
de Vic a Juià, paral·lela a la MAT i que s’ha de desmante-
llar amb l’entrada en funcionament d’aquesta darrera, és 
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imprescindible per a garantir el subministrament elèctric 
a les comarques gironines. Per la seva banda la Genera-
litat afirma que Girona ja no depèn de la línia de 220 kV.

– Comparteix el Govern les declaracions fetes pel grup 
parlamentari del Partit Popular?

– El subministrament elèctric de les comarques gironines 
continua depenent de la línia de 220 kV de Vic a Juià?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’autovies desdobla-
des gratuïtes al costat d’autopistes de pa-
gament
Tram. 314-18728/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59108 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamenta-
ri 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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

El Conseller del Departament de Territori i Sostenibili-
tat, en resposta a la pregunta formulada pel nostre grup 
parlamentari (núm. iniciativa 314/15006/09) va afirmar 
que «cal fer una reflexió sobre la construcció de vies des-
doblades al costat d’autopistes de peatge, per tal d’evitar 
les duplicacions que siguin innecessàries»

– En quina línia aniria aquesta «reflexió»: evitar la cons-
trucció d’autovies desdoblades gratuïtes que puguin fer la 
competència a les concessions d’autopistes de pagament 
o fer gratuïtes aquestes autopistes?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nou emplaçament de l’Hospital Uni-
versitari Doctor Josep Trueta
Tram. 314-18729/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59109 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamenta-
ri 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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El govern ha decidit el nou emplaçament de l’Hospital 
Trueta de Girona?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constitució de la comissió que ha 
de decidir el nou emplaçament de l’Hospital 
Universitari Doctor Josep Trueta
Tram. 314-18730/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59110 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamenta-
ri 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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– S’ha constituït la comissió formada per CatSalut, ICS, 
Ajuntament de Girona i Delegació del Govern, per de-
cidir la nova ubicació de l’Hospital Trueta?, Quan esta 
previst decidir la nova ubicació de l’Hospital? Quin és el 
calendari de treball de la comissió?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat que el nou emplaçament 
de l’Hospital Universitari Doctor Josep True-
ta sigui a Salt (Gironès)
Tram. 314-18731/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamenta-
ri 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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Es possible que la nova ubicació de l’Hospital Trueta es 
faci al municipi de Salt?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a desenvolupar el 
protocol de col·laboració per a la promoció 
dels recursos turístics intangibles amb al-
guns ajuntaments
Tram. 314-18732/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 59114 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions ha portat a terme i quines actuaci-
ons té previstes dur a terme el Departament d’Empresa 
i Ocupació per tal de desenvolupar el protocol de col-
laboració signat el 26 de novembre de 2010 per a la pro-
moció conjunta dels recursos turístics intangibles amb 
els ajuntaments següents?

– Reus (Baix Camp)

– Salou (Tarragonès)

– Mont-roig (Baix Camp)

– L’Aleixar (Baix Camp)

– Capçanes (Priorat)

– Aiguamúrcia (Alt Camp)

– Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà)

– El Vendrell (Baix Penedès)

– Calafell (Baix Penedès)

Palau del Parlament, 26 de març de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oferta de cinema en català al Camp 
de Tarragona i a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-18733/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 59115 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. El Govern considera suficient l’actual oferta de cinema 
en català a les comarques del Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre?

2. Quines actuacions porta a terme el Departament de 
Cultura per tal de millorar l’oferta de cinema en català 
a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre?

Palau del Parlament, 26 de març de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de l’Institut Català del Sòl 
d’execució de projectes de restauració en 
diversos municipis
Tram. 314-18734/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 59116 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quan preveu l’Institut Català del Sòl (Incasòl) executar 
el projectes de restauració descrits a continuació?

– L’església de Sant Llorenç de Selmella, al terme muni-
cipal del Pont d’Armentera (Alt Camp)

– La tercera fase de restauració del castell de Vallmoll 
(Alt Camp)

– L’edifici «Ca l’Orga» de Picamoixons, al terme munici-
pal de Valls (Alt Camp)

– La renovació del Centre Històric de Mont-Roig del 
Camp (Baix Camp)

– La tercera fase d’urbanització de la Plaça Major de Pra-
des (Baix Camp)?

– La segona fase de restauració del Castell del Paborde 
de la Selva del Camp (Baix Camp)?

– La rehabilitació de l’església de Sant Salvador del nu-
cli de la Mussara, al terme municipal de Vilaplana (Baix 
Camp)?

– L’arranjament de l’església de la Mare de Déu de l’Al-
dea (Baix Ebre)?

– La urbanització del carrer Major d’Alfara de Carles 
(Baix Ebre)?

– L’actuació al Passeig Vora Riu de Benifallet (Baix 
Ebre)?

– La tercera fase de la restauració de les muralles del se-
gle XIV de Tortosa (Baix Ebre)?

– La restauració de l’església de Sant Miquel de l’Espluga 
de Francolí (Conca de Barberà)?

– La restauració de l’església de Santa Maria de Bell-lloc 
al terme municipal de Santa Coloma de Queralt (Conca 
de Barberà)?

– La rehabilitació de l’edifici del Celler de la Cooperativa 
de Rocafort de Queralt (Conca de Barberà)?

– El projecte d’adequació com a Museu i centre del cas-
tell de Solivella (Conca de Barberà)?

– El projecte d’adequació del Parc de les Casots a Sant 
Carles de la Ràpita (Montsià)?

– La tercera fase de rehabilitació de l’església nova de 
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)?

– La rehabilitació de la muralla d’Ulldecona (Montsià)?

– La tercera fase de la restauració del Teatre Municipal 
Orfeó d’Ulldecona (Montsià)?

– La segona fase de la restauració del castell de Flix (Ri-
bera d’Ebre)?

– La consolidació de l’església vella de Ginestar (Ribera 
d’Ebre)?

– La restauració de l’església vella de Ginestar (Ribera 
d’Ebre)?

– La restauració del castell de Mora d’Ebre (Ribera 
d’Ebre)?

– La rehabilitació del patrimoni històric al nucli antic de 
Tivissa (Ribera d’Ebre)?

– La restauració de Ca Don Joan de Vinebre (Ribera 
d’Ebre)?

– El projecte d’intervenció al poblat ibèric de Sant Mi-
quel, al terme de Vinebre (Ribera d’Ebre)?

– La reconstrucció integral del Pont de les Caixes al ter-
me de Constantí (Tarragonès)?

– El projecte d’actuació en matèria de rehabilitació del 
patrimoni històric al nucli antic de Tarragona (Tarrago-
nès)?

– La consolidació i ampliació del castell de Masricard al 
terme de La Canonja (Tarragonès)

– El carrer Enrajolat de Tarragona (Tarragonès)?

– El projecte d’arranjament del nucli antic de Batea (Ter-
ra Alta)?

– La restauració de cases del poble vell de Corbera 
d’Ebre (Terra Alta)?

– L’adequació de l’entorn de l’església de Sant Joan Bap-
tista d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)?

– El pla de renovació i millora de l’espai públic del centre 
històric d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)?

– La fase A d’urbanització d’un nou vial paral·lel al carrer 
Medi Natural d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)?

– La fase A d’urbanització d’un nou vial paral·lel al carrer 
Medi Natural d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)?

– L’etapa 2 de la segona fase de la restauració de la Coo-
perativa Modernista del Pinell de Brai (Terra Alta)?

Palau del Parlament, 26 de març de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions conjuntes dels serveis 
territorials dels departaments de Cultura i 
d’Empresa i Ocupació per a posar en valor 
els actius patrimonials, culturals i turístics 
del Priorat
Tram. 314-18735/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 59117 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quines actuacions porten a terme conjuntament els 
Serveis Territorials dels Departaments de Cultura i 
d’Empresa i Ocupació del Camp de Tarragona, per tal de 
posar en valor conjuntament els actius patrimonials, cul-
turals i turístics de la comarca del Priorat?

2. De quina manera participa el Consell Comarcal del 
Priorat i els ajuntaments de la comarca de les actuacions 
que porten a terme conjuntament els Serveis Territorials 
dels Departaments de Cultura i d’Empresa i Ocupació 
del Camp de Tarragona, per tal de posar en valor conjun-
tament els actius patrimonials, culturals i turístics exis-
tents en el seu territori?

3. Quines de les actuacions executades conjuntament 
pels Serveis Territorials dels Departaments de Cultura i 
d’Empresa i Ocupació del Camp de Tarragona, per tal de 
posar en valor conjuntament els actius patrimonials, cul-
turals i turístics de la comarca del Priorat són receptores 
de Fons Europeus?

4. De quina manera participa el Consorci Leader Prio-
rat Baix Camp de les actuacions que porten a terme con-
juntament els Serveis Territorials dels Departaments de 
Cultura i d’Empresa i Ocupació del Camp de Tarragona, 
per tal de posar en valor conjuntament els actius patri-
monials, culturals i turístics existents a la comarca del 
Priorat?

Palau del Parlament, 26 de març de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els ingressos procedents del Govern de 
l’Estat previstos per al programa Educat 2.0
Tram. 314-18736/09

Formulació
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 59141 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el total dels ingressos previstos pel Govern, 
procedents de l’Estat, pel programa «Educat 2.0», en el 
marc del pressupost de 2012?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa prevista per al programa 
Educat 2.0
Tram. 314-18737/09

Formulació
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 59142 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és total de despesa prevista pel Govern per al pro-
grama «Educat 2.0», en el marc del pressupost de 2012?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en el marc 
del programa Educat 2.0
Tram. 314-18738/09

Formulació
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 59143 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Daniel Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quines actuacions preveu el Govern, en el marc del 
programa «Educat 2.0», pel curs 2012-2013?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu per a haver deixat d’actualit-
zar el web elteumobil.cat
Tram. 314-18739/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59145 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Per quin motiu el govern ha deixat de mantenir actua-
litzat el web www.elteumobil.cat?

Palau del Parlament, 28 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost mensual del lloguer de l’edifici 
de la seu del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat a Barcelona
Tram. 314-18740/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59146 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Recentment s’ha venut a l’empresa Bancalé Servicios 
Integrales l’edifici de la seu del departament de Territori 
i Sostenibilitat, situat al número 2-6 de l’avinguda Josep 
Tarradellas per 52 milions a canvi de mantenir un lloguer 
durant un mínim de 20 anys, quin serà el cost mensual 
de lloguer?

Palau del Parlament, 28 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les clàusules de revisió del lloguer de 
l’edifici de la seu del Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat a Barcelona
Tram. 314-18741/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59147 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– quines són les clàusules de revisió del preu lloguer de 
l’edifici de la seu del departament de Territori i Sosteni-
bilitat, situat al número 2-6 de l’avinguda Josep Tarrade-
llas recentment venut?

Palau del Parlament, 28 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que ha de mantenir el lloguer 
de l’edifici de la seu del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat a Barcelona
Tram. 314-18742/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59148 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Per quant de temps està obligat el govern a mantenir-se 
com arrendador de l’edifici de la seu del departament de 
Territori i Sostenibilitat, situat al número 2-6 de l’avingu-
da Josep Tarradellas recentment venut?

Palau del Parlament, 28 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’amortització de l’edifici de 
la seu del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat a Barcelona
Tram. 314-18743/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59149 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin seria el cost de l’amortització de l’edifici de la seu 
del departament de Territori i Sostenibilitat, recentment 
venut, situat al número 2-6 de l’avinguda Josep Tarrade-
llas durant aquest període i quin és el cost total del llo-
guer durant aquest període?

Palau del Parlament, 28 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat de deixar el lloguer de 
l’edifici de la seu del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat a Barcelona
Tram. 314-18744/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59150 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Pot el govern deixar el lloguer lliurament sense cap pe-
nalització de l’edifici de la seu del departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat, situat al número 2-6 de l’avinguda 
Josep Tarradellas?

Palau del Parlament, 28 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la venda de patrimoni públic lligada a 
un compromís d’arrendament dels immobles
Tram. 314-18745/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59151 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– No creu el govern que la venda de patrimoni públic lli-
gada a un compromís d’arrendament dels immobles per 
un període de més de vint anys representa una hipoteca 
econòmica a llarg termini que condiciona la presa de de-
cisions del futurs governs de la Generalitat?

Palau del Parlament, 28 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció del marge de maniobra en 
el pressupost d’infraestructures per la venda 
de la seu del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat a Barcelona
Tram. 314-18746/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59152 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Atès que el sistema de pagament diferit de moltes in-
fraestructures redueix el marge de maniobra en el pres-
supost d’infraestructures, fet criticat nombroses vegades 
pel Conseller Recoder, creu el Departament de Territori 
i Sostenibilitat que la venda de la seva seu i l’establiment 
d’un lloguer agreuja aquesta situació? Creu el Govern 
que és coherent el fet de criticar els sistemes de pagament 
diferit per a les infraestructures i d’alta banda vendre la 
Seu del Departament de Territori i Sostenibilitat compro-
metent-se a ocupar en règim de lloguer l’edifici per un 
període superior als vint anys?

Palau del Parlament, 28 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament d’activitats i equipa-
ments culturals a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-18747/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59187 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quines activitats culturals s’han finançat des de la Ge-
neralitat de Catalunya a l’Hospitalet del Llobregat durant 
el segon semestre de 2011? Indicar activitat i import.

2. Quines activitats culturals que es celebraran a l’Hos-
pitalet del Llobregat durant l’any 2012 està previst finan-
çar des de la Generalitat de Catalunya? Indicar activitat 
i import.

3. Quins equipaments culturals ubicats a l’Hospitalet del 
Llobregat s’han finançat des de la Generalitat de Cata-
lunya durant el segon semestre de 2011? Indicar equipa-
ment i import.

4. Quins equipaments culturals ubicats a l’Hospitalet del 
Llobregat es finançaran des de la Generalitat de Catalu-
nya durant l’any 2012? Indicar equipament i import.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les valoracions del grau de dependèn-
cia i els programes individuals d’atenció a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18748/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59188 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quantes persones han sol·licitat ser valorades a l’Hos-
pitalet del Llobregat 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’en trada en vigor de la Llei de la Dependència fins el dia 
31/12/2011, desglossades per nivells i graus de dependència?

– 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, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones mortes abans 
de rebre la prestació assignada en el pro-
grama individual d’atenció a l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18749/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59189 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. 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 l’Hospitalet del Llo-
bregat des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006 fins a 
l’actualitat?

2. Quin percentatge representa sobre el total de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones que reben prestacions 
per dependència i les que estan en espera de 
la valoració, del dictamen o de rebre la pres-
tació a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18750/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59190 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quantes persones hi ha a 31/12/2011 a l’Hospitalet de 
Llobregat rebent les ajudes o prestacions corresponents, 
especificant la tipologia de la prestació?

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, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’espera per a rebre 
prestacions per dependència a l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18751/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59191 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

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 l’Hospitalet de Llobregat?

2. 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 l’Hospitalet de Llo-
bregat?

3. 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 pres-
tació, a l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada 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 centre de dia per a gent gran de ti-
tularitat pública a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-18752/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59192 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quantes persones hi ha a 31/12/2011 en llista d’espera 
per accedir a una plaça de centre de dia per a gent gran 
de titularitat pública a l’Hospitalet de Llobregat?

2. Quin és el temps mig d’espera a l’Hospitalet de Llobre-
gat per a aconseguir una plaça de centre de dia per a gent 
gran de titularitat pública?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a gent gran a l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18753/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59193 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Existeix actualment llista d’espera per poder accedir a 
una plaça de residència per a gent gran de titularitat pú-
blica a l’Hospitalet de Llobregat?

2. En cas de resposta afirmativa, quantes persones hi ha 
actualment en llista d’espera?

3. I quin és el temps mig d’espera a l’Hospitalet de Llo-
bregat per a aconseguir una plaça de residència per a gent 
gran de titularitat pública?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones menors de 65 
anys amb discapacitat que tenen un progra-
ma individual d’atenció a l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-18754/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59194 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quantes persones amb discapacitat, menors de 65 anys, 
disposen a 31/12/2011, de PIA a l’Hospitalet de Llobregat 
seguint la Llei 39/2006 respecte de les sol·licituds i les 
valoracions realitzades l’any 2010?

2. Quantes d’aquestes persones estan efectivament rebent 
una prestació, en el marc de la Llei 39/2006?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres residencials d’acció edu-
cativa de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès)
Tram. 314-18755/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59195 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quins centres residencials d’acció educativa estan en 
funcionament a l’Hospitalet de Llobregat a 31/12/2011? 
Indicar la seva localització.

2. De quantes places disposen cadascun d’aquests?

3. Quants menors estan acollits actualment en cadascun?

4. Quants d’aquests menors són immigrants?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència i 
centres de dia per a la gent gran a l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18756/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59196 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quantes places de residència per a la gent gran de ti-
tularitat pública, hi ha a l’Hospitalet de Llobregat, a 
31/12/2011, indicant la seva localització?

2. Quantes places de residència per a la gent gran concer-
tades i/o col·laboradores, hi ha a l’Hospitalet de Llobre-
gat, 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 a l’Hos-
pitalet de Llobregat durant el segon semestre del 2011, in-
dicant la seva localització?

4. Quantes places de centre de dia per a la gent gran de 
titularitat pública, hi ha a l’Hospitalet de Llobregat, a 
31/12/2011, indicant la seva localització?

5. Quantes places de centre de dia per a la gent gran con-
certades i/o col·laboradores, hi ha a l’Hospitalet de Llo-
bregat, a 31/12/2011 indicant la seva localització?

6. Quantes noves places de centre de dia per a la gent 
gran són noves places col·laboradores o s’han concertat 
a l’Hospitalet de Llobregat, durant el segon semestre del 
2011, indicant la seva localització?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de places de centre de dia 
per a persones amb discapacitats a l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18757/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59197 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quina és la previsió de construcció de places de centre 
de dia per a persones amb discapacitat sostingudes amb 
fons públics a l’Hospitalet de Llobregat en horitzó 2012?

2. Quina és la previsió de concertació de places de centre 
de dia per a persones amb discapacitat a l’Hospitalet de 
Llobregat en horitzó 2012?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència per 
a persones amb discapacitats a l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18758/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59198 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes places de residència per a persones amb disca-
pacitat existeixen a 31/12/2011 a l’Hospitalet de Llobre-
gat, desglossades segons tipus de discapacitat i per titula-
ritat? Indicar la seva localització.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de la renda mínima d’in-
serció a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès)
Tram. 314-18759/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59199 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quantes persones han sol·licitat la Renda Mínima d’In-
serció a l’Hospitalet de Llobregat durant el segon semes-
tre del 2011?

2. A quantes d’aquestes persones finalment se’ls hi ha 
concedit durant el segon semestre del 2011?

3. 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 l’Hospi-
talet de Llobregat?

4. Quin import econòmic es destinarà en els pressupostos 
de l’any 2012 a la Renda Mínima d’Inserció i quina vari-
ació representa respecte l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges i d’infermers a 
l’atenció primària de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)
Tram. 314-18760/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59200 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants metges hi ha actualment a l’atenció primària a 
l’Hospitalet de Llobregat a 06/02/2012, desglossat per es-
pecialitats i per Equip d’Atenció Primària?

– Quantes infermeres hi ha actualment a l’atenció primà-
ria a l’Hospitalet de Llobregat a 06/02/2012, desglossat 
per especialitats i per Equip d’Atenció Primària?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les hores extraordinàries fetes pels 
mossos d’esquadra a l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)
Tram. 314-18761/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes hores extraordinàries han realitzat els Mos-
sos d’Esquadra a l’Hospitalet de Llobregat, durant l’any 
2011?

– Quin ha estat el cost econòmic d’aquestes hores durant 
l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectius dels Mossos d’Esquadra a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18762/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59202 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quin és el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Es-
quadra al municipi de l’Hospitalet de Llobregat en data 
31 de desembre de 2011? Desglossar la resposta per torns.

2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’efectius del Cos 
de Mossos d’Esquadra al municipi de l’Hospitalet de Llo-
bregat des del seu desplegament fins l’actualitat? Des-
glossar la resposta per anys.

3. Quina és la previsió d’efectius del Cos de Mossos d’Es-
quadra pel municipi de l’Hospitalet de Llobregat durant 
l’any 2012?

4. De quines promocions del Cos de Mossos d’Esquadra 
són els agents desplegats al municipi de l’Hospitalet de 
Llobregat en l’actualitat? Desglossar la resposta indicant 
el nombre d’agents i els anys d’experiència al cos.

5. De quines promocions del Cos de Mossos d’Esquadra 
està previst que s’incorporin els agents destinats al muni-
cipi de l’Hospitalet de Llobregat durant l’any 2012?

6. Quants cotxes patrulla destinats a seguretat ciutadana 
estan desplegats al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, 
desglossat per torn?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’import pendent de pagament a 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-18763/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59203 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import pendent de pagament a 31 de de-
sembre de 2011 de la Generalitat de Catalunya a l’Ajunta-
ment de l’Hospitalet de Llobregat, desglossat per concep-
tes o actuacions?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estrangers traslladats pel 
Govern de l’estat a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-18764/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59204 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el nombre de persones estrangeres que 
han estat traslladades pel Govern de l’Estat a l’Hospitalet 
de Llobregat durant l’any 2011?

2. Quants trasllats han estat comunicats pel Govern de 
l’Estat, en quines dates i quin era el nombre de persones 
estrangeres en cada trasllat?

3. D’aquestes persones estrangeres, quantes han estat re-
tornades al seu país d’origen?

4. Quina és la mitja temporal que aquestes persones ro-
manen a l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones registrades en 
el Registre central de persones assegura-
des que resideixen a l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)
Tram. 314-18765/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59205 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin era el nombre de persones registrades en el Regis-
tre Central de Persones Assegurades (RCA) de CatSalut, 
amb nacionalitat no espanyola informada i resident a l’Hos-
pitalet de Llobregat durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers in-
documentats presentats per a la protecció a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18766/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59206 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quants menors estrangers indocumentats han estat 
presentats a l’Hospitalet de Llobregat per a protecció du-
rant l’any 2011? Desglossar per país de procedència.

2. Quantes presentacions de menors estrangers per a la 
protecció s’han realitzat a l’Hospitalet de Llobregat du-
rant l’any 2011? Desglossar segons el Cos Policial o l’Ad-
ministració que hagi fet la presentació.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions fetes al Servei de De-
tecció i Contacte de Menors Estrangers Im-
migrants no Acompanyats de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18767/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines aportacions ha realitzat el Govern de la Genera-
litat al Servei de Detecció i Contacte de menors estrangers 
immigrants no acompanyats de l’Ajuntament de l’Hos pi-
talet de Llobregat durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estrangers conduïts a les 
dependències del Cos Nacional de Policia 
per estar en situació il·legal a l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18768/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59208 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes persones estrangeres han estat conduïdes a les 
dependències del Cos Nacional de Policia, per trobar-se 
en situació il·legal a l’Hospitalet de Llobregat, durant 

l’any 2011? Desglossat per detencions realitzades per 
Mossos d’Esquadra i Policia Local.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords signats amb l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) per 
a fomentar la formació i l’ocupació entre els 
joves
Tram. 314-18769/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59209 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els acords o convenis signats entre el 
Govern del Generalitat i l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat durant l’any 2011 per tal de fomentar la forma-
ció i ocupació entre els joves de la ciutat?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aules d’acollida per a menors im-
migrants a l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès)
Tram. 314-18770/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.



17 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 298

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 72

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quin és el nombre d’aules d’acollida per a menors im-
migrants a l’Hospitalet de Llobregat a 31 de desembre 
de 2011?

2. Quina ha estat la relació d’escolars que han passat per 
cada una d’elles detallant la seva nacionalitat?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les aportacions a l’Ajuntament de 
l’Hos pitalet de Llobregat (Barcelonès) en 
polítiques de joventut
Tram. 314-18771/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59211 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions del Govern de la Ge-
neralitat a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en 
polítiques de joventut durant el l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de requeriments a establi-
ments de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès) per no retolar en català
Tram. 314-18772/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59212 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quants requeriments, advertint de la sanció, s’han re-
més a establiments de l’Hospitalet de Llobregat per no 
retolar en català durant el segon semestre de 2011, des-
glossat per activitat de l’establiment?

2. Quants establiments han estat sancionats per no retolar 
en català a l’Hospitalet de Llobregat durant el segon se-
mestre de 2011, desglossat per activitat de l’establiment?

3. Quin és l’import de la sancions imposades a establi-
ments de l’Hospitalet de Llobregat per no retolar en cata-
là durant el segon semestre de 2011, desglossat per activi-
tat de l’establiment?

4. Quin és l’import recaptat de la sancions imposades a 
establiments de l’Hospitalet de Llobregat per no retolar 
en català durant el segon semestre de 2011, desglossat per 
activitat de l’establiment?

5. Quants establiments o empreses de l’Hospitalet de 
Llobregat tenen en tramitació en aquest moment o se’ls 
ha proposat per ser sancionats, desglossat per activitat de 
l’establiment?

6. Quants d’aquests expedients s’han obert a instàncies 
d’una denúncia de particulars o entitats?

7. Quina ha estat l’evolució de les sancions imposades a 
establiments de l’Hospitalet de Llobregat per no retolar 
en català entre els anys 2007 i el segon semestre de 2011, 
desglossat per anys, activitat de l’establiment?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts pels Mossos 
d’Esquadra a l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès)
Tram. 314-18773/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59213 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del Cos 
de Mossos d’Esquadra a l’Hospitalet de Llobregat, des-
glossat per delictes, faltes i requeriments judicials durant 
el segon semestre de 2011?

2. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del Cos 
de Mossos d’Esquadra a l’Hospitalet de Llobregat per la 
comissió d’un delicte relacionat amb el tràfic durant el 
segon semestre de 2011?

3. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del Cos 
de Mossos d’Esquadra a l’Hospitalet de Llobregat per la 
comissió d’un delicte contra el patrimoni durant el segon 
semestre de 2011?

4. Quants dels detinguts a l’Hospitalet de Llobregat du-
rant el segon semestre de 2011 són de nacionalitat espa-
nyola i quants dels detinguts són estrangers?

5. Quin ha estat el nombre de detinguts durant el segon 
semestre de 2011 a l’Hospitalet de Llobregat per nacio-
nalitats?

6. Quants dels detinguts a l’Hospitalet de Llobregat du-
rant el segon semestre de 2011 són majors d’edat, quants 
són menors d’edat i quants no s’especifica l’edat?

7. Quants dels menors detinguts a l’Hospitalet de Llobre-
gat durant el segon semestre de 2011 són estrangers?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els gestors autoritzats per l’Agència 
de Residus de Catalunya i homologats a 
l’Hos pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18774/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59214 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quants gestors autoritzats per l’Agència de Residus de 
Catalunya i homologats han operat a l’Hospitalet de Llo-
bregat durant l’any 2011?

2. Quin volum de residus s’han gestionat durant l’any 2011?

3. A quins preus ofereixen els seus serveis?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
als Mossos d’Esquadra a l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-18775/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 59215 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el nombre de denúncies presentades da-
vant els Mossos d’Esquadra durant l’any 2011 a l’Hospi-
talet de Llobregat, desglossades per conceptes?
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2. Quin ha estat el nombre de denúncies cursades pels 
Mossos d’Esquadra desglossades per conceptes, a l’Hos-
pitalet de Llobregat, durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de resolució de delic-
tes pels Mossos d’Esquadra a l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18776/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59216 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el percentatge de resolució durant el se-
gon semestre de 2011 per part del Cos de Mossos d’Es-
quadra dels delictes que s’han produït a l’Hospitalet de 
Llobregat?

2. Quin ha estat el percentatge de resolució durant el se-
gon semestre de 2011 per part del Cos de Mossos d’Es-
quadra de les faltes que s’han produït a l’Hospitalet de 
Llobregat?

3. Quin ha estat el percentatge mig de resolució per tipo-
logies per part del Cos de Mossos d’Esquadra de les fal-
tes que s’han produït a l’Hospitalet de Llobregat durant el 
segon semestre de 2011?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada 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 
discapacitats a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-18777/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59217 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Existeix actualment llista d’espera per accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat, de 
titularitat pública, a l’Hospitalet de Llobregat?

2. En cas de resposta afirmativa: quin és el temps mig 
d’espera per accedir a una plaça

3. I quantes persones hi ha actualment en llista d’espera?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques en polí-
tica d’atenció social a l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18778/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59218 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liqüi-dades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en política 
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d’atenció social l’any 2011, detallades per projecte o ac-
tuació?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infraccions penals a l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18779/09

Formulació
Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 59219 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sonia Esplugas González, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quantes infraccions penals s’han produït a l’Hospitalet 
de Llobregat durant el segon semestre de 2011? Desglos-
sar la resposta per nombre d’infraccions a cada districte 
de la ciutat.

2. Quants delictes contra el patrimoni s’han produït a l’Hos-
pitalet de Llobregat durant el segon semestre de 2011?

3. Quantes faltes contra el patrimoni s’han produït a l’Hos-
pitalet de Llobregat durant el segon semestre de 2011?

4. Quants delictes i faltes de furt s’han produït a l’Hospi-
talet de Llobregat durant el segon semestre de 2011?

5. Quants delictes s’han produït a l’Hospitalet de Llobre-
gat relacionats amb el trànsit durant el segon semestre 
de 2011?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Sonia Esplugas González
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aplicació d’una nova reta-
llada de la retribució anual dels treballadors 
públics al complement específic de la paga 
extraordinària de desembre
Tram. 314-18780/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59245 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, sobre la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de 
la mesada del mes de juny, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Com valora el Govern la possibilitat apuntada pel pre-
sident que la retenció del 3% de la retribució anual que 
s’aplicarà al complement específic de la paga extraordi-
nària del mes de juny es complementi a una segona re-
tallada del 2% de la retribució anual aplicable al com-
plement específic de la paga extraordinària del mes de 
desembre?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació de l’estalvi procedent de 
l’aplicació de les mesures que estableix l’ar-
ticle 34 de la Llei de pressupostos per al 2012
Tram. 314-18781/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59246 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, sobre la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de 
la mesada del mes de juny, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Com té intenció el Govern de donar compliment a la Dis-
posició addicional quarta de la Llei de pressupostos 2012, 
pel que fa referència a l’aplicació dels 180 M euros d’es-
talvi que el Govern ha declarat que significarà inicial-
ment (només del 3%) l’aplicació de les mesures incloses 
a l’article 34 de la Llei de Pressupostos 2012? Es desti-
naran efectivament al finançament a despeses no finan-
ceres?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aplicació de la rebaixa sa-
larial als treballadors públics amb criteris de 
progressivitat
Tram. 314-18782/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59247 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, sobre la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de 
la mesada del mes de juny, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Aquesta retallada salarial que es planteja no és una re-
tallada progressiva. Es fa una rebaixa percentual de la 
massa salarial, però igual per a tothom, igual als nivells 
més alts que als nivells més baixos. Ha estudiat el Govern 
l’aplicació d’una rebaixa salarial amb criteris de progres-
sivitat? Pensa corregir aquest fet d’alguna manera?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència d’informes jurí-
dics que avalin l’aplicació de la retallada sa-
larial a les pagues extraordinàries dels tre-
balladors públics
Tram. 314-18783/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59248 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, sobre la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de 
la mesada del mes de juny, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Segons l’Estatut bàsic del treballador públic (EBEP), 
les pagues extres són dobles. Ateses les darreres dues 
propostes de retallada salarial aplicades sobre les pagues 
extraordinàries, en què l’acció de Govern entra en contra-
dicció amb aquesta norma superior, quins informes jurí-
dics tenen que avalin l’acció de govern que incompleix 
l’EBEP?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació d’una mesura correctora 
perquè els treballadors públics recuperin el 
poder adquisitiu
Tram. 314-18784/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59249 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, sobre la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de 
la mesada del mes de juny, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– L’Administració no va concretar com quedaven com-
pensades aquestes mesures davant la possibilitat que el 
govern espanyol també apliqués mesures d’estalvi i tam-
poc va acceptar l’esmena d’ERC al Pressupost com a 
clàusula de salvaguarda. Ara ja se sap que els pressupos-
tos de l’Estat 2012 no apliquen una reducció de les re-
tribucions del personal al servei del sector públic amb 
caràcter bàsic per a totes les administracions públiques, 
per la qual cosa els treballadors públics catalans patei-
xen una reducció retributiva dràsticament superior a la 
de la resta de treballadors públics. Pensa aplicar alguna 
mesura correctora per preveure la recuperació del poder 
adquisitiu perdut?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els treballadors afectats per la reas-
signació del Pla d’ocupació 2012-2014
Tram. 314-18785/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59250 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, sobre la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de 
la mesada del mes de juny, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Sobre el Pla d’ocupació presentat el dia 16 de març als 
sindicats, i aprovat pel Govern el dia 27 de març, quin és 
el nombre total de treballadors que ha quedar afectat per 
la reassignació a data 1 d’abril? Ha quedat per aplicar la 
mesura a altre personal, a banda dels cossos excepcionats 
al mateix Pla?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el lliurament als representants socials dels 
treballadors de la informació suficient que ha 
d’acompanyar el Pla d’ocupació 2012-2014
Tram. 314-18786/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59251 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, sobre la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de 
la mesada del mes de juny, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Va lliurar el Govern a temps als representants socials 
dels treballadors, tal com els han sol·licitat formalment 
els sindicats, la informació suficient que ha d’acompa-
nyar el Pla d’Ocupació per a la racionalització de l’orga-
nització i l’optimització del personal al servei de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014, entre 
altres, la relació detallada dels llocs de treball abans de 
portar a terme la modificació dels horaris i sous?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la redistribució de treballadors públics
Tram. 314-18787/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59252 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, sobre la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de 
la mesada del mes de juny, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– El Govern ha manifestat que la redistribució d’efectius 
només afectarà «un miler» de treballadors públics. Han 
fet un càlcul previ, segons el qual que ja els han identifi-
cat i comptat? Si és així, per què no ho ha explicat als sin-
dicats en les reunions prèvies a l’aprovació del Pla?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria d’un concurs de tras-
llats per a cobrir places en els departaments
Tram. 314-18788/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59253 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, sobre la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de 
la mesada del mes de juny, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Si hi ha dèficits a cobrir en alguns departaments, i els 
han detectat, per què no es convoca un concurs de tras-
llats, com mana la normativa, de manera que la mobilitat 
es faci amb un procés reglat, objectiu, i en el qual hi ha 
la seguretat que qui es mou és perquè vol i no fer-ho per 
mitjà de la mobilitat forçosa?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la conversió del canvi forçós de desti-
nació en un acte discrecional
Tram. 314-18789/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59254 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, sobre la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de 
la mesada del mes de juny, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El canvi forçós de destinació és una sanció (article 9.d i 
9.e del Decret 243/1995, del Reglament disciplinari). És a 
dir, resultant d’un procés reglat, de caràcter contradicto-
ri, amb possibilitats de defensa per part del funcionari, i 
amb proves. Es pot convertir una sanció en una discreci-
onalitat del Govern?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les funcions de la representació sindi-
cal en el comitè de seguiment de les diagno-
sis de cada departament
Tram. 314-18790/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59255 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, sobre la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de 
la mesada del mes de juny, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines funcions concretes té previst el Govern que tin-
gui la representació sindical en el comitè de seguiment 
de les diagnosis que cada departament ha de fer abans 
del 31 d’octubre. Quines funcions concretes tindran en el 
procés d’elaboració, revisió i validació de les diagnosis?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la solució de les disfuncions 
que crearà la reducció d’hores del servei pú-
blic prestat pel personal interí
Tram. 314-18791/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 59256 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, sobre la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de 
la mesada del mes de juny, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Com han previst solucionar les disfuncions que a par-
tir de l’1 d’abril crearan les més de 6.000 hores menys de 
servei públic diari prestat pel personal interí, que afecta-
ran immediatament molts serveis finalistes, i que hauran 
de ser solucionats immediatament, si no es poden aplicar 
reassignacions, trasllats i canvis de funcions abans de l’1 
de novembre, després de l’aprovació de les diagnosis de-
partamentals?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possibilitat del personal 
interí de reduir la jornada abans que no es 
publiqui la modificació en la relació de llocs 
de treball
Tram. 314-18792/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59257 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, sobre la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de 
la mesada del mes de juny, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Pot un treballador interí reduir la seva jornada abans 
que sigui modificat el seu horari a la relació de llocs de 
treball o podria ser motiu de falta disciplinària? S’han 
pogut publicar les modificacions les relacions de lloc de 
treball de les 6.800 places abans del dia 1 d’abril?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència d’informes jurí-
dics que avalin que la reducció de jornada i 
sou basada en el tipus de contractació no és 
discriminatòria
Tram. 314-18793/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59258 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, sobre la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de 
la mesada del mes de juny, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Té el Govern informes i base jurídica per defensar que 
la reducció de jornada i sou no pugui ser considerada dis-
criminatòria pel fet que es proposa només en base al ti-
pus de contractació sense un estudi del lloc de treball, tal 
com s’ha argumentat per interposar-hi un recurs conten-
ciós administratiu el dia 3 d’abril?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comunicació als treballadors inte-
rins de llur nou horari
Tram. 314-18794/09

Formulació
violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59259 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 

el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, sobre la mesura 
d’estalvi en matèria de personal relativa a la reducció de 
l’import corresponent al 3% del sou anual del treballador 
aplicat sobre el complement específic de la paga extra-
ordinària de juny i, en el cas que aquest complement no 
sigui suficient, també sobre el complement específic de 
la mesada del mes de juny, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Tenint en compte que la mesura plantejada inicialment 
preveu la retenció en la nòmina de juny de 2012 dels tre-
balladors públics del 3% del total de la seva retribució 
anual, en la fórmula de càlcul sobre el 6% dels 6 primers 
mesos de 2012.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– A dia 1 d’abril totes les unitats han avisat amb temps 
els interins afectats quin ha de ser el seu nou horari? És 
cert que encara hi ha molts treballadors a qui no se’ls ha 
comunicat quin ha de ser el seu nou horari i que els mit-
jans utilitzats per notificar-ho han estat en molts casos 
una simple trucada telefònica al treballador i que no hi 
ha hagut un format homogeni, formal i oficial per fer-ho?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2012 

Violant Mascaró i López
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones detingudes el 
29 de març a Barcelona amb motiu de la va-
ga general
Tram. 314-18795/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59860 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones van ser detingudes el passat 29 de 
març a Barcelona en relació a les accions portades a ter-
me en motiu de la vaga general?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les hores en què van ésser detingudes 
les persones pels fets del 29 de març
Tram. 314-18796/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59861 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– A quines hores es van detenir les persones detingudes 
pels fets del passat 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el lloc de detenció de les persones 
pels fets del 29 de març
Tram. 314-18797/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59862 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– On van ser detingudes les persones detingudes pels fets 
del passat 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones detingudes pels fets del 
29 de març que es troben en presó preventi-
va sense fiança
Tram. 314-18798/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59863 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes de les persones detingudes pels fets del pas-
sat 29 de març es troben actualment en presó preventiva 
sense fiança?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones detingudes pels fets del 
29 de març que han estat deixades en lliber-
tat sense càrrecs
Tram. 314-18799/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59864 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes de les persones detingudes pels fets del passat 
29 de març s’han deixat en llibertat sense càrrecs? Quant 
temps van estar detingudes aquestes persones?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones detingudes pels fets del 
29 de març que han estat deixades en lliber-
tat sota fiança
Tram. 314-18800/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59865 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes de les persones detingudes pels fets del passat 
29 de març s’han deixat en llibertat sota fiança? Quant 
temps van estar detingudes aquestes persones?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les faltes o els delictes que s’imputen 
a les persones detingudes pels fets del 29 de 
març
Tram. 314-18801/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59866 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines faltes o delictes s’imputen a les persones detin-
gudes pels fets del passat 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dispositius policials des-
tinats a controlar els fets del 29 de març
Tram. 314-18802/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59867 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants dispositius policials es van destinar als fets del 
passat 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el lloc de destinació dels dispo-
sitius del Cos de Mossos d’Esquadra el 29 
de març
Tram. 314-18803/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59868 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– On es van destinar els diferents dispositius del Cos del 
Mossos d’Esquadra durant el dia 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de càrregues policials el  
29 de març
Tram. 314-18804/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59869 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes càrregues policials va haver-hi el dia 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs on es van produir càrregues 
policials el 29 de març
Tram. 314-18805/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59870 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– On es van produir càrregues policials el dia 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els materials utilitzats en les càrre-
gues policials del 29 de març
Tram. 314-18806/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59871 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Amb quins materials es van realitzar les càrregues po-
licials del passat 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones ferides a cau-
sa de les càrregues policials del 29 de març
Tram. 314-18807/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59872 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones van resultar ferides degut a les càrre-
gues policials el passat 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mossos d’esquadra, ma-
nifestants i no manifestants ferits pels fets 
del 29 de març
Tram. 314-18808/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59873 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes de les persones ferides pels fets del dia 29 de 
març eren Mossos d’Esquadra, quantes manifestants i 
quantes persones que no eren ni manifestants ni Mossos 
d’Esquadra?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre al nombre de persones ferides per 
bales de goma el 29 de març i sobre quan-
tes d’aquestes persones eren bombers de la 
Generalitat
Tram. 314-18809/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59874 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones van resultar ferides per les bales de 
goma el dia 29 de març? Quantes d’elles eren bombers  
de la Geralitat en actes de servei?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del protocol d’ús de ba-
les de goma el 29 de març
Tram. 314-18810/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59875 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Té el Govern la certesa que en tots els casos que es 
van utilitzar les bales de goma el dia 29 de març es va 
complir amb el protocol d’ús, específicament, pel que fa 
a disparar apuntant el terra? Té constància gràfica el Go-
vern de trets amb bala de goma fets apuntant directament 
l’objectiu sense rebot al terra?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de prevenció de con-
flictes prèvies al 29 de març
Tram. 314-18811/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59876 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines reunions i altres actuacions de diàleg per a la 
prevenció de conflictes es van portar a terme abans del 
dia 29 de març per prevenir possibles aldarulls? Amb 
quines entitats i persones? Varen reunir-se amb tots els 
sindicats convocants de la vaga?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració econòmica dels danys 
causats pels fets del 29 de març
Tram. 314-18812/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59877 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la valoració econòmica dels danys causats 
pels fets del dia 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració del dispositiu d’informa-
ció previ a la manifestació del 29 de març
Tram. 314-18813/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59878 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Es valora encertat el dispositiu d’informació previ a la 
manifestació del dia 29 de març per evitar fets violents?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració del dispositiu del Cos de 
Mossos d’Esquadra per a evitar fets violents 
a Barcelona el 29 de març
Tram. 314-18814/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59879 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Es considera encertat el dispositiu del Cos dels Mossos 
d’Esquadra per evitar fets violents a Barcelona durant el 
dia 29 de març?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés a presó de joves participants 
en la vaga que no van prendre part en els 
fets de la tarda del 29 de març
Tram. 314-18815/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59880 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Considera el Govern que l’ingrés a presó dels joves par-
ticipants en les accions de la vaga, sense antecedents pe-
nals, i que no van participar en els fets ocorreguts a la 
tarda el dia 29 de març al centre de la ciutat de Barcelona 
compleix amb el principi de responsabilitat individual, és 
proporcionada, i necessària, o és la plasmació d’una doc-
trina preventiva generada per consideracions d’alarma 
social que obstaculitzen el funcionament normal de l’ad-
ministració de justícia, tal i com han manifestat la Co-
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missió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona i 
la Comissió de Drets Humans del Col·legi d’Advocats de 
Girona, juntament amb l’Observatori dels Drets Econò-
mics Socials i Culturals de Barcelona (DESC), Federació 
d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), l’Obser-
vatori dels Sistemes Penals de la Universitat de Barcelo-
na i l’Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans 
(ACDDH)

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de les llistes d’espera a 
l’Hospital de Terrassa i a l’Hospital Mútua de 
Terrassa
Tram. 314-18816/09

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 59918 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu adjunt del Subgrup Parla-
mentari de Ciutadans, d’acord amb 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.

Arran de les alarmants dades presentades aquests dies 
pel Servei Català de Salut

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

– Quines mesures pensa adoptar el Govern per a reduir 
les llistes d’espera a l’Hospital de Terrassa i a l’Hospital 
Mútua de Terrassa?

– Quines mesures pensa adoptar el Govern per a reduir 
les llistes d’espera per a la realització de les proves diag-
nòstiques als mateixos centres hospitalaris?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Jordi Cañas Pérez
Portaveu adjunt del SP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de les obres de construcció del 
nou institut Leonardo da Vinci, de Sant Cu-
gat del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-18827/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59955 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quan està previst d’iniciar les obres de construcció del 
nou institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès, 
en els terrenys reservats de Volpelleres?

2. Com pensa cobrir les necessitats de noves línies 
d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i su-
perior a Sant Cugat del Vallès sense l’ampliació i nova 
construcció de l’institut Leonardo da Vinci?

3. Coneix el Govern l’estat de les instal·lacions de l’insti-
tut Leonardo da Vinci?

4. Quan es va dur a terme la darrera inspecció de les 
condicions de seguretat i de manteniment de les instal-
lacions de l’institut Leonardo da Vinci?

5. Quan es va dur a terme la darrera inspecció de la xar-
xa elèctrica, les instal·lacions d’emergència, parallamps i 
climatització?

6. Quines actuacions de manteniment es van derivar d’a-
questes inspeccions?

7. Quan es van dur a terme les darreres actuacions de man-
teniment de les instal·lacions del centre i de l’entorn-pati?

8. Quan es van dur a terme les darreres actuacions d’ava-
luació dels riscos ambientals i de contaminació odorífera 
per a l’alumnat i el professorat atès l’entorn més pròxim 
en què està situat el centre (instal·lacions de sanejament 
del centre comercial pròxim, empresa agropecuària Ma-
só Rovira)?

9. Quines actuacions d’inspecció i de manteniment té previs-
tes de dur a terme el Govern a l’institut Leonardo da Vinci?

10. Coneix el Govern que un cop duta a terme la matri-
culació al curs 2011-2012 les tarifes de transport escolar, 
imprescindible per la situació de comunicacions del cen-
tre, s’han quadruplicat respecte del curs anterior per les 
retallades en les transferències del Departament d’Ense-
nyament? Què pensa fer el Govern?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de les obres d’ampliació de l’es-
cola Àngel Guimerà, de Sant Andreu de la 
Barca (Baix Llobregat)
Tram. 314-18828/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 59956 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quan començaran les obres d’ampliació de l’escola 
Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca (Baix Llo-
bregat)?

2. Quina durada està prevista que tingui l’execució de les 
obres d’ampliació de l’escola Àngel Guimerà?

3. Les obres es van adjudicar l’agost del 2010 per un im-
port total de 5,3 milions d’euros, IVA inclòs, i la reserva 
pressupostària per a l’ampliació en els pressupostos de la 
Generalitat per al 2012 és de 131.473,03 euros. Quines 
obres preveuen de dur a terme amb aquesta reserva pres-
supostària per al 2012? Quins són els plurianuals previs-
tos i per quina quantia?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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	Tram. 311-02517/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació de la rebaixa salarial als treballadors públics amb criteris de progressivitat
	Tram. 311-02518/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’informes jurídics que avalin l’aplicació de la retallada salarial a les pagues extraordinàries dels treballadors públics
	Tram. 311-02519/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació d’una mesura correctora perquè els treballadors públics recuperin el poder adquisitiu
	Tram. 311-02520/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballadors afectats per la reassignació del Pla d’ocupació 2012-2014
	Tram. 311-02521/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el lliurament als representants socials dels treballadors de la informació suficient que ha d’acompanyar el Pla d’ocupació 2012-2014
	Tram. 311-02522/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la redistribució de treballadors públics
	Tram. 311-02523/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la convocatòria d’un concurs de trasllats per a cobrir places en els departaments
	Tram. 311-02524/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la conversió del canvi forçós de destinació en un acte discrecional
	Tram. 311-02525/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions de la representació sindical en el comitè de seguiment de les diagnosis de cada departament
	Tram. 311-02526/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la solució de les disfuncions que crearà la reducció d’hores del servei públic prestat pel personal interí
	Tram. 311-02527/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat del personal interí de reduir la jornada abans que no es publiqui la modificació en la relació de llocs de treball
	Tram. 311-02528/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’informes jurídics que avalin que la reducció de jornada i sou basada en el tipus de contractació no és discriminatòria
	Tram. 311-02529/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la comunicació als treballadors interins de llur nou horari
	Tram. 311-02530/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones detingudes el 29 de març a Barcelona amb motiu de la vaga general
	Tram. 311-02531/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les hores en què van ésser detingudes les persones pels fets del 29 de març
	Tram. 311-02532/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el lloc de detenció de les persones pels fets del 29 de març
	Tram. 311-02533/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les persones detingudes pels fets del 29 de març que es troben en presó preventiva sense fiança
	Tram. 311-02534/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les persones detingudes pels fets del 29 de març que han estat deixades en llibertat sense càrrecs
	Tram. 311-02535/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les persones detingudes pels fets del 29 de març que han estat deixades en llibertat sota fiança
	Tram. 311-02536/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les faltes o els delictes que s’imputen a les persones detingudes pels fets del 29 de març
	Tram. 311-02537/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de dispositius policials destinats a controlar els fets del 29 de març
	Tram. 311-02538/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el lloc de destinació dels dispositius del Cos de Mossos d’Esquadra el 29 de març
	Tram. 311-02539/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de càrregues policials el 29 de març
	Tram. 311-02540/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els llocs on es van produir càrregues policials el 29 de març
	Tram. 311-02541/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els materials utilitzats en les càrregues policials del 29 de març
	Tram. 311-02542/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones ferides a causa de les càrregues policials del 29 de març
	Tram. 311-02543/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de mossos d’esquadra, manifestants i no manifestants ferits pels fets del 29 de març
	Tram. 311-02544/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre al nombre de persones ferides per bales de goma el 29 de març i sobre quantes d’aquestes persones eren bombers de la Generalitat
	Tram. 311-02545/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del protocol d’ús de bales de goma el 29 de març
	Tram. 311-02546/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions de prevenció de conflictes prèvies al 29 de març
	Tram. 311-02547/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració econòmica dels danys causats pels fets del 29 de març
	Tram. 311-02548/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del dispositiu d’informació previ a la manifestació del 29 de març
	Tram. 311-02549/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del dispositiu del Cos de Mossos d’Esquadra per a evitar fets violents a Barcelona el 29 de març
	Tram. 311-02550/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ingrés a presó de joves participants en la vaga que no van prendre part en els fets de la tarda del 29 de març
	Tram. 311-02551/09
	Anunci



	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els esforços perquè les retallades en l’àmbit de la salut no comportin privatitzacions del sistema sanitari
	Tram. 314-18717/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a pal·liar els efectes de la pujada del preu del gasoil per als pescadors gironins
	Tram. 314-18718/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi relatiu a la construcció d’una residència per a la gent gran i centre de dia a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
	Tram. 314-18719/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reunió del conseller de Benestar Social i Família amb representants dels casals d’avis de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
	Tram. 314-18720/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) per a la construcció d’una residència i centre de dia per a gent gran
	Tram. 314-18721/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la devolució dels terrenys que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) va cedir per a la construcció d’una residència i centre de dia
	Tram. 314-18722/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció d’una residència a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
	Tram. 314-18723/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concertació de places de residència a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
	Tram. 314-18724/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera de persones dependents a la zona de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
	Tram. 314-18725/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en la planificació viària relatives al desdoblament de la carretera N-II de Girona a la frontera amb l’Estat francès
	Tram. 314-18726/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la línia elèctrica de 220 kV de Vic a Juià
	Tram. 314-18727/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’autovies desdoblades gratuïtes al costat d’autopistes de pagament
	Tram. 314-18728/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou emplaçament de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta
	Tram. 314-18729/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució de la comissió que ha de decidir el nou emplaçament de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta
	Tram. 314-18730/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que el nou emplaçament de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta sigui a Salt (Gironès)
	Tram. 314-18731/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a desenvolupar el protocol de col·laboració per a la promoció dels recursos turístics intangibles amb alguns ajuntaments
	Tram. 314-18732/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de cinema en català al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-18733/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de l’Institut Català del Sòl d’execució de projectes de restauració en diversos municipis
	Tram. 314-18734/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions conjuntes dels serveis territorials dels departaments de Cultura i d’Empresa i Ocupació per a posar en valor els actius patrimonials, culturals i turístics del Priorat
	Tram. 314-18735/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos procedents del Govern de l’Estat previstos per al programa Educat 2.0
	Tram. 314-18736/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa prevista per al programa Educat 2.0
	Tram. 314-18737/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en el marc del programa Educat 2.0
	Tram. 314-18738/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per a haver deixat d’actualitzar el web elteumobil.cat
	Tram. 314-18739/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost mensual del lloguer de l’edifici de la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona
	Tram. 314-18740/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les clàusules de revisió del lloguer de l’edifici de la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona
	Tram. 314-18741/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que ha de mantenir el lloguer de l’edifici de la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona
	Tram. 314-18742/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’amortització de l’edifici de la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona
	Tram. 314-18743/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de deixar el lloguer de l’edifici de la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona
	Tram. 314-18744/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la venda de patrimoni públic lligada a un compromís d’arrendament dels immobles
	Tram. 314-18745/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del marge de maniobra en el pressupost d’infraestructures per la venda de la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona
	Tram. 314-18746/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament d’activitats i equipaments culturals a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18747/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les valoracions del grau de dependència i els programes individuals d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18748/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones mortes abans de rebre la prestació assignada en el programa individual d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18749/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que reben prestacions per dependència i les que estan en espera de la valoració, del dictamen o de rebre la prestació a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18750/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera per a rebre prestacions per dependència a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18751/09
	Formulació


	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 l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18752/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18753/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones menors de 65 anys amb discapacitat que tenen un programa individual d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18754/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres residencials d’acció educativa de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18755/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència i centres de dia per a la gent gran a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18756/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de places de centre de dia per a persones amb discapacitats a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18757/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per a persones amb discapacitats a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18758/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de la renda mínima d’inserció a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18759/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i d’infermers a l’atenció primària de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18760/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les hores extraordinàries fetes pels mossos d’esquadra a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18761/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius dels Mossos d’Esquadra a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18762/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18763/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estrangers traslladats pel Govern de l’estat a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18764/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones registrades en el Registre central de persones assegurades que resideixen a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18765/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers indocumentats presentats per a la protecció a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18766/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions fetes al Servei de Detecció i Contacte de Menors Estrangers Immigrants no Acompanyats de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18767/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estrangers conduïts a les dependències del Cos Nacional de Policia per estar en situació il·legal a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18768/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords signats amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) per a fomentar la formació i l’ocupació entre els joves
	Tram. 314-18769/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aules d’acollida per a menors immigrants a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18770/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) en polítiques de joventut
	Tram. 314-18771/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de requeriments a establiments de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) per no retolar en català
	Tram. 314-18772/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detinguts pels Mossos d’Esquadra a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18773/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya i homologats a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18774/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades als Mossos d’Esquadra a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18775/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de resolució de delictes pels Mossos d’Esquadra a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18776/09
	Formulació


	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 discapacitats a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18777/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques en política d’atenció social a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18778/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infraccions penals a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-18779/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació d’una nova retallada de la retribució anual dels treballadors públics al complement específic de la paga extraordinària de desembre
	Tram. 314-18780/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de l’estalvi procedent de l’aplicació de les mesures que estableix l’article 34 de la Llei de pressupostos per al 2012
	Tram. 314-18781/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació de la rebaixa salarial als treballadors públics amb criteris de progressivitat
	Tram. 314-18782/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’informes jurídics que avalin l’aplicació de la retallada salarial a les pagues extraordinàries dels treballadors públics
	Tram. 314-18783/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació d’una mesura correctora perquè els treballadors públics recuperin el poder adquisitiu
	Tram. 314-18784/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballadors afectats per la reassignació del Pla d’ocupació 2012-2014
	Tram. 314-18785/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lliurament als representants socials dels treballadors de la informació suficient que ha d’acompanyar el Pla d’ocupació 2012-2014
	Tram. 314-18786/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redistribució de treballadors públics
	Tram. 314-18787/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria d’un concurs de trasllats per a cobrir places en els departaments
	Tram. 314-18788/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conversió del canvi forçós de destinació en un acte discrecional
	Tram. 314-18789/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de la representació sindical en el comitè de seguiment de les diagnosis de cada departament
	Tram. 314-18790/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la solució de les disfuncions que crearà la reducció d’hores del servei públic prestat pel personal interí
	Tram. 314-18791/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat del personal interí de reduir la jornada abans que no es publiqui la modificació en la relació de llocs de treball
	Tram. 314-18792/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’informes jurídics que avalin que la reducció de jornada i sou basada en el tipus de contractació no és discriminatòria
	Tram. 314-18793/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació als treballadors interins de llur nou horari
	Tram. 314-18794/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones detingudes el 29 de març a Barcelona amb motiu de la vaga general
	Tram. 314-18795/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les hores en què van ésser detingudes les persones pels fets del 29 de març
	Tram. 314-18796/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc de detenció de les persones pels fets del 29 de març
	Tram. 314-18797/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones detingudes pels fets del 29 de març que es troben en presó preventiva sense fiança
	Tram. 314-18798/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones detingudes pels fets del 29 de març que han estat deixades en llibertat sense càrrecs
	Tram. 314-18799/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones detingudes pels fets del 29 de març que han estat deixades en llibertat sota fiança
	Tram. 314-18800/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les faltes o els delictes que s’imputen a les persones detingudes pels fets del 29 de març
	Tram. 314-18801/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dispositius policials destinats a controlar els fets del 29 de març
	Tram. 314-18802/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc de destinació dels dispositius del Cos de Mossos d’Esquadra el 29 de març
	Tram. 314-18803/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de càrregues policials el 
29 de març
	Tram. 314-18804/09
	Formulació
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