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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la prestació i el finançament del transport escolar
Tram. 310-00219/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures de contenció de la despesa pública previs-
tes pel Departament de Governació i Relacions Institucionals
Tram. 310-00220/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les operacions de finançament a empreses i autò-
noms de l’Institut Català de Finances
Tram. 310-00221/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els convenis de mediació en casos de desnonament 
signats amb entitats d’estalvi
Tram. 310-00222/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la implantació del sistema informàtic e-justícia.cat
Tram. 310-00223/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la vaga en el sector de l’ensenya ment del 22 de maig
Tram. 310-00224/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de les persones més vulnerables
Tram. 310-00225/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els resultats de la reunió del Consell de Política Fiscal i 
Financera del 17 de maig
Tram. 310-00226/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els informes i els estudis elaborats per l’Agència Cata-
lana de Cooperació
Tram. 310-00227/09
Substanciació p. 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el perill de rebaixar plantejaments 
en nom del consens polític sobre el pacte fiscal
Tram. 317-00141/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la seva disponibilitat a assolir un 
acord sobre el nou model de finançament
Tram. 317-00142/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la retallada en la partida dels pres-
supostos de l’Estat relativa a les polítiques actives d’ocu-
pació
Tram. 317-00143/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els objectius de la cimera sobre el 
pacte fiscal
Tram. 317-00144/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la quantificació de les repercussi-
ons de la tercera onada de retallades
Tram. 317-00145/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les retallades
Tram. 317-00146/09
Substanciació p. 16

1.25.15. Preguntes per escrit

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
diverses qüestions relatives als hospitals del Siscat
Tram. 314-16596/09 a 314-16605/09, 314-16611/09 a 314-
16615/09, 314-16617/09 a 314-16641/09 i  314-16653/09 
a 314-16659/09
Resposta conjunta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals no s’ha signat el conveni amb l’Ajuntament 
de Cornudella de Montsant (Priorat) per les obres del pavelló 
poliesportiu
Tram. 314-17788/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors interins dels serveis penitenciaris
Tram. 314-17833/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions per al Centre de Justícia Juvenil Montilivi, de 
Girona
Tram. 314-17962/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la reducció del nombre d’interns al Centre de Jus-
tícia Juvenil Montilivi, de Girona
Tram. 314-17963/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per haver deixat sense ús el mòdul en millors condi-
cions del Centre de Justícia Juvenil Montilivi, de Girona
Tram. 314-17964/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla del Centre de Justícia Juvenil Montilivi, de Girona
Tram. 314-17965/09
Resposta del Govern p. 19
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions temporals per al curs 2012 amb relació al centre 
penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà), 
el centre penitenciari i centre obert del Pont Major, de Giro-
na, i el Centre de Justícia Juvenil Montilivi, de Girona
Tram. 314-17966/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla del personal de vigilància i de trac-
tament rehabilitador, educador, sanitari i de reinserció del 
Centre de Justícia Juvenil Montilivi, de Girona, i dels centres 
penitenciaris de Figueres (Alt Empordà) i de Girona
Tram. 314-17967/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els requeriments de modificacions normatives o d’aplicació 
d’exempcions en l’àmbit laboral i de salut formulats pels pro-
motors del projecte Eurovegas
Tram. 314-18052/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni signat amb el Marroc en matèria de cooperació ali-
mentària per al període 2012-2016
Tram. 314-18054/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
passatgers de la línia 4 de rodalia que utilitzen l’estació de 
Sant Vicenç de Calders i sobre el servei d’autobusos entre 
Vilafranca del Penedès, l’Arboç, el Vendrell i Tarragona
Tram. 314-18056/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició de trens per a la línia ferroviària de la Pobla de 
Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-18058/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
subvenció del cost del bitllet a la línia ferroviària de la Pobla 
de Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-18059/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències de les retallades en el serveis del la línia fer-
roviària de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-18060/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat i el manteniment de la línia ferroviària de la Pobla de 
Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-18061/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis en l’estructura orgànica del Servei Meteorològic de 
Catalunya el 2011
Tram. 314-18062/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació dels trenta mil euros previstos a la partida Are - 
L’Estrella - Badalona
Tram. 314-18081/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tipus de mà d’obra que requeriria el complex Eurovegas
Tram. 314-18090/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
repercussió en l’economia del projecte Eurovegas respecte 
als altres dos projectes anunciats pel conseller d’Empresa i 
Ocupació
Tram. 314-18093/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de complex turístic que considera més positiu per 
a l’economia
Tram. 314-18094/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
superfície que ocuparia el complex turístic familiar en el pro-
jecte Eurovegas
Tram. 314-18095/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la superfície que ocuparia el complex turístic familiar en el 
projecte xinès
Tram. 314-18096/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
diferències entre els tres projectes de complex lúdic anunci-
ats pel conseller d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-18097/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compatibilitat dels tres projectes de complex lúdic
Tram. 314-18098/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els emplaçaments que està valorant per a la instal·lació dels 
complexos lúdics
Tram. 314-18099/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte «Porta Trinitat» de remodelació urbana del barri de 
la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 314-18107/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de construcció de pisos tutelats per a gent gran 
als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de 
Barcelona
Tram. 314-18110/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de construcció d’habitatges de lloguer social per 
a joves als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant An-
dreu, de Barcelona
Tram. 314-18111/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
compromisos amb l’Ajuntament de Barcelona per a la cons-
trucció de pisos tutelats per a gent gran als terrenys de Por-
ta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 314-18114/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
compromisos amb l’Ajuntament de Barcelona per a la cons-
trucció d’habitatges de lloguer social per a joves als terrenys 
de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 314-18115/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions informatives i les negociacions amb les entitats ve-
ïnals per a la construcció d’habitatges de lloguer social per 
a joves als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant An-
dreu, de Barcelona
Tram. 314-18119/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració que té la construcció de pisos tutelats per a 
gent gran als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre de prioritats 
per a la construcció d’aquests tipus de pisos
Tram. 314-18122/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració que té la construcció d’habitatges de lloguer 
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social per a joves als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre de 
prioritats per a la construcció d’aquests tipus d’habitatges
Tram. 314-18123/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
finalització de la construcció del carril VAO d’entrada a Bar-
celona
Tram. 314-18141/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variació de la simetria del tram inicial de l’avinguda Meridia-
na, de Barcelona
Tram. 314-18142/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
insonorització del mur de contenció del carril VAO d’entrada 
a Barcelona
Tram. 314-18143/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
insonorització del mur de contenció del carril VAO d’entrada 
a Barcelona per mitjà de jardineria vertical
Tram. 314-18144/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a la insonorització del mur de con-
tenció del carril VAO d’entrada a Barcelona
Tram. 314-18145/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pacificació de la carretera de Ribes, de Barcelona
Tram. 314-18146/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
transformació de la carretera de Ribes, de Barcelona, en un 
bulevard
Tram. 314-18147/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cobriment de l’entrada a Barcelona per la carretera C-58
Tram. 314-18148/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de millorament que comporta la construcció del carril 
VAO al pas pel barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 314-18149/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’explicació del Ministeri de Foment sobre la inadequació de 
la implantació del sistema ERTMS a la xarxa de rodalia
Tram. 314-18209/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
resposta a la proposta del Ministeri de Foment de no implan-
tar el sistema ERTMS a la xarxa de rodalia
Tram. 314-18210/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis dels avantatges de la implantació del sistema 
ERTMS a la xarxa de rodalia
Tram. 314-18211/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el fabricant dels components i la tecnologia del sistema 
ERTMS
Tram. 314-18212/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els sistemes de senyalització i circulació ferroviària que s’uti-
litzen a les xarxes catalanes
Tram. 314-18213/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de construcció dels nous accessos al port de 
Barcelona
Tram. 314-18214/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el finançament de les obres dels nous accessos al port de 
Barcelona
Tram. 314-18215/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de l’evolució de vendes dels títols de transport me-
tropolità
Tram. 314-18216/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats de base associativa que el Departament de Salut 
preveu que es crearan el 2012
Tram. 314-18345/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la informació per part del Banc d’Espanya o del Govern de 
l’Estat sobre l’adquisició d’Unnim Banc i Catalunya Banc
Tram. 314-18385/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la informació per part del Banc d’Espanya o del Govern de 
l’Estat sobre l’adjudicació d’Unnim Banc al BBVA
Tram. 314-18386/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació de l’adquisició d’entitats financeres catalanes per 
entitats privades
Tram. 314-18387/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impuls d’una regulació per a limitar els sous dels directius 
de les caixes
Tram. 314-18393/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control de la limitació dels sous dels directius de caixes amb 
majoria de recursos públics
Tram. 314-18394/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla de reestructuració financera posat en marxa pel ministre 
d’Economia i Competitivitat
Tram. 314-18395/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions d’activitats professionals d’alguns exalts càr-
recs del Departament de Medi Ambient
Tram. 314-18665/09
Resposta del Govern p. 33

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
Resposta del Govern p. 33

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
Resposta del Govern p. 34

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
Resposta del Govern p. 35
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte de la disminució de la inversió pública de l’Estat 
el 2012
Tram. 314-18830/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
repercussió de la disminució de recursos destinats a inver-
sions en el creixement del producte interior brut previst per 
al 2012 i sobre el nombre de llocs de treball que es perdran 
per aquest motiu
Tram. 314-18831/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera a Barcelona des que es fa una trucada 
d’emergència fins que arriba l’ambulància
Tram. 314-18881/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
patologies més freqüents que atén el Servei d’Emergències 
Mèdiques els caps de setmana a Barcelona
Tram. 314-18882/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el criteri per a prioritzar l’atenció d’una ambulància d’emer-
gències
Tram. 314-18883/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques 
a Barcelona
Tram. 314-18884/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció del servei de salut mental del CAP Badia del Vallès
Tram. 314-18892/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de modificació del servei d’atenció a la salut sexual 
i reproductiva del CAP Badia del Vallès
Tram. 314-18893/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
membres dels consells d’administració de les empreses no-
ves de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-18896/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
paper dels professionals en els consells d’administració de 
les empreses de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-18897/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de comprimits diaris antiretrovirals
Tram. 314-18898/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis en la medicació hospitalària de dispensació ambula-
tòria per als pacients portadors del VIH o afectats per la sida
Tram. 314-18900/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la permissió de l’activitat privada no urgent en les filials de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-18901/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
fusions, les absorcions, els consorcis o les empreses mixtes 
entre l’Institut Català de la Salut i altres empreses
Tram. 314-18902/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’entrada de capital privat a les filials de l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 314-18904/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
paper de les gerències territorials de l’Institut Català de la 
Salut amb relació a les noves empreses filials
Tram. 314-18905/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model contractual i retributiu dels professionals sanitaris de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-18906/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
funcions de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-18908/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
personalitat jurídica de les empreses filials de l’Institut Cata-
là de la Salut
Tram. 314-18909/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament de l’Hospital Universitari Doctor Josep Tru-
eta a Salt (Gironès)
Tram. 314-18910/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
terrenys per a l’emplaçament de l’Hospital Universitari Doc-
tor Josep Trueta a Salt (Gironès)
Tram. 314-18911/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis fets amb relació al nou emplaçament de l’Hospital 
Universitari Doctor Josep Trueta
Tram. 314-18912/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model de campus de salut amb relació a l’Hospital Universi-
tari Doctor Josep Trueta
Tram. 314-18913/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
Tram. 314-18914/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de les facultats de medicina, infermeria i salut 
en el Campus Trueta, de Girona
Tram. 314-18915/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la compra d’activitat a la Clínica Girona i a la 
Clínica Salus Infermorum
Tram. 314-18916/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits tancats a l’Hospital Universitari Germans Tri-
as i Pujol, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-19114/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pacients en llista d’espera a l’Hospital Universitari de Bellvit-
ge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), que han estat 
derivats a altres centres
Tram. 314-19115/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
rehabilitació de la façana del centre corporatiu de l’Institut 
Català de la Salut, a Barcelona
Tram. 314-19120/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat
Tram. 314-19179/09
Resposta del Govern p. 44
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’aplicació del Programa de prevenció i atenció a 
la cronicitat
Tram. 314-19180/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos específics destinats al Programa de prevenció i 
atenció a la cronicitat
Tram. 314-19181/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’operacions d’hèrnies i colonoscòpies derivades 
de l’Hospital de Bellvitge a altres centres
Tram. 314-19182/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’afectats per hepatitis C del 2003 al 
2011
Tram. 314-19183/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones en tractament per hepatitis C del 2003 
al 2010
Tram. 314-19184/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de les queixes dels pacients d’hepatitis C amb rela-
ció a l’autorització de nous medicaments
Tram. 314-19185/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió de l’atenció pediàtrica del consultori de Sant Llo-
renç d’Hortons (Alt Penedès)
Tram. 314-19267/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprovació d’un pla d’instal·lació de desfibril·ladors en es-
pais públics
Tram. 314-19315/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’ingressos per la taxa turística
Tram. 314-19345/09
Resposta del Govern p. 48

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la prestació i el finançament del transport escolar
Tram. 310-00219/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures de contenció de la despesa pública pre-
vistes pel Departament de Governació i Relacions Instituci-
onals
Tram. 310-00220/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les operacions de finançament a empreses i autò-
noms de l’Institut Català de Finances
Tram. 310-00221/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els convenis de mediació en casos de desnonament 
signats amb entitats d’estalvi
Tram. 310-00222/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la implantació del sistema informàtic e-justícia.cat
Tram. 310-00223/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la vaga en el sector de l’ensenyament del 22 de maig
Tram. 310-00224/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de les persones més vulnerables
Tram. 310-00225/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els resultats de la reunió del Consell de Política Fiscal 
i Financera del 17 de maig
Tram. 310-00226/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els informes i els estudis elaborats per l’Agència Cata-
lana de Cooperació
Tram. 310-00227/09
Anunci p. 50

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00141/09
Anunci p. 50

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00142/09
Anunci p. 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la retallada en la partida dels pres-
supostos de l’Estat relativa a les polítiques actives d’ocu-
pació
Tram. 317-00143/09
Anunci p. 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00144/09
Anunci p. 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00145/09
Anunci p. 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00146/09
Anunci p. 52

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’efectius policials mobilitzats per a la 
reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02756/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els efectius dels Mossos d’Esquadra mobilitzats 
per a la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02757/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els recursos materials dels Mossos d’Esquadra 
mobilitzats per a la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02758/09
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de patrulles desplegades per a la reunió 
del Banc Central Europeu
Tram. 311-02759/09
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les hores de vol, el combustible i el cost dels heli-
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còpters que sobrevolaven Barcelona per la reunió del Banc 
Central Europeu
Tram. 311-02760/09
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les hores treballades pels efectius dels Mossos 
d’Esquadra per a la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02761/09
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la compensació de les hores extraordinàries fetes 
pels mossos d’esquadra que van treballar durant la reunió 
del Banc Central Europeu
Tram. 311-02762/09
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la compensació als mossos d’esquadra que es van 
mobilitzar per la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02763/09
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost global de l’operació policial desplegada per 
a la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02764/09
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el rescabalament de les despeses de seguretat 
originades per la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02765/09
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de detencions relacionades amb 
l’operació policial desplegada per a la reunió del Banc Cen-
tral Europeu
Tram. 311-02766/09
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mobilitzacions previstes per al 3 de maig de 
2012 que coneixia el Departament d’Interior
Tram. 311-02767/09
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’identificacions i escorcolls fets durant 
la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02768/09
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de mossos d’esquadra vestits de paisà 
que van estar de servei durant la reunió del Banc Central 
Europeu
Tram. 311-02769/09
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de mossos d’esquadra vestits de paisà 
i encaputxats que van estar de servei durant la reunió del 
Banc Central Europeu
Tram. 311-02770/09
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la funció dels mossos d’esquadra vestits de paisà i 
encaputxats durant la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02771/09
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la funció dels mossos d’esquadra vestits de paisà i 
amb identificació durant la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02772/09
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les vegades que s’ha suspès el Tractat de Schen-
gen per les reunions del Banc Central Europeu
Tram. 311-02773/09
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’operació policial organitzada per la reunió del 
Banc Central Europeu
Tram. 311-02774/09
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la coordinació del dispositiu policial organitzat per 
la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02775/09
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el responsable tècnic de la coordinació del disposi-
tiu policial organitzat per la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02776/09
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la preservació de les competències de la Generali-
tat en matèria de seguretat amb relació a la reunió del Banc 
Central Europeu
Tram. 311-02777/09
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de la detenció de dos representants sin-
dicals a l’empresa S EAT, a Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 311-02778/09
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la persona que va ordenar la detenció de dos 
representants sindicals a l’empresa SEAT, a Martorell (Baix 
Llobregat)
Tram. 311-02779/09
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la instal·lació de càmeres de vigilància a Barcelona 
durant la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02780/09
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la petició d’autorització per a instal·lar càmeres 
de vigilància a Barcelona durant la reunió del Banc Central 
Europeu
Tram. 311-02781/09
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’actuació de la policia en la detenció de dos 
representants sindicals a l’empresa SEAT, a Martorell (Baix 
Llobregat)
Tram. 311-02782/09
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la web de col·laboració ciutadana per a la identifi-
cació dels responsables d’actes violents
Tram. 311-02783/09
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les consultes jurídiques fetes per a garantir que 
la web de col·laboració ciutadana no vulnera la presumpció 
d’innocència
Tram. 311-02784/09
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les declaracions de representants de la justícia 
amb relació a la web de col·laboració ciutadana
Tram. 311-02785/09
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius per a retirar fotografies de la web de col-
laboració ciutadana
Tram. 311-02786/09
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de reunions tingudes pel Ple del Consell 
Assessor de Salut Mental i Addiccions del 2011 ençà
Tram. 311-02787/09
Anunci p. 60



30 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 324

SUMARI 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de reunions tingudes per la Comissió 
Permanent del Consell Assessor de Salut Mental i Addicci-
ons del 2011 ençà
Tram. 311-02788/09
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de reunions tingudes pel Consell Asses-
sor d’Experts del Pla director de salut mental i addiccions 
del 2011 ençà
Tram. 311-02789/09
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les raons per les quals no s’ha reunit regularment 
el Consell Assessor en Salut Mental i Addiccions
Tram. 311-02790/09
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures preses pel Departament de Salut per 
a reforçar la xarxa de salut mental
Tram. 311-02791/09
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les intencions d’Uniland de reduir dràsticament el 
personal de la planta de Vallcarca (Garraf)
Tram. 311-02792/09
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les gestions amb relació al tancament temporal de 
la planta d’Uniland a Vallcarca (Garraf)
Tram. 311-02793/09
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’impacte econòmic i sectorial del tancament tem-
poral de la planta d’Uniland a Vallcarca (Garraf)
Tram. 311-02794/09
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’afectació del tancament temporal de la planta 
d’Uniland a Vallcarca (Garraf) en la producció d’àrids
Tram. 311-02795/09
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’impacte del tancament temporal de la planta 
d’Uniland a Vallcarca (Garraf) en la planta de Santa Margari-
da i els Monjos (Alt Penedès)
Tram. 311-02796/09
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les raons del trasllat dels operadors del CECAT de 
Barcelona al CECAT de Reus durant la reunió del Banc Cen-
tral Europeu a Barcelona
Tram. 311-02798/09
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la inhabilitació del CECAT de Barcelona durant la 
reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02799/09
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el garantiment de la protecció civil durant la reunió 
del Banc Central Europeu
Tram. 311-02800/09
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la utilització del CECAT de Barcelona en lloc de 
la sala de coordinació policial de l’Ajuntament de Barcelona 
durant la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02801/09
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la comunicació als treballadors del CECAT de Bar-
celona del trasllat al CECAT de Reus
Tram. 311-02802/09
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la continuïtat de la utilització de la sala del CECAT 
de Barcelona en la coordinació dels dispositius exclusius de 
coordinació de les forces de seguretat
Tram. 311-02803/09
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat d’utilitzar altres sales com a alterna-
tiva a la del CECAT de Barcelona
Tram. 311-02804/09
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de delictes i faltes produïts a Alcarràs 
(Segrià) del gener ençà
Tram. 311-02805/09
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la divergència entre les dades facilitades pel 
Departament d’Interior i les facilitades per l’Ajuntament d’Al-
carràs (Segrià) amb relació als delictes comesos en aquesta 
població
Tram. 311-02806/09
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures previstes pel Departament d’Interior 
amb relació a la situació d’inseguretat d’Alcarràs (Segrià)
Tram. 311-02807/09
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els mecanismes de coordinació del Departament 
d’Interior amb l’Ajuntament d’Alcarràs (Segrià)
Tram. 311-02808/09
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la destinació permanent d’una dotació dels Mos-
sos d’Esquadra a Alcarràs (Segrià)
Tram. 311-02809/09
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la valoració de les patrulles veïnals a Alcarràs 
(Segrià)
Tram. 311-02810/09
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la valoració de les patrulles veïnals en zones rurals
Tram. 311-02811/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les activitats de l’Espai Llull de l’Alguer
Tram. 311-02812/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les col·laboracions de l’Espai Llull de l’Alguer amb 
les entitats que treballen per la cultura i la llengua catalanes
Tram. 311-02813/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’establiment d’un conveni entre l’Espai Llull de l’Al-
guer i l’Obra Cultural Algueresa
Tram. 311-02814/09
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la compensació de la manca de fons estatals per 
als plans educatius d’entorn
Tram. 311-02815/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’afectació de la reducció dels plans educatius 
d’entorn sobre l’objectiu de reducció del fracàs escolar
Tram. 311-02816/09
Anunci p. 68
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la convocatòria de beques d’escolaritat per a les 
llars d’infants públiques del cursos 2011-2012 i 2012-2013
Tram. 311-02817/09
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les causes i les conseqüències de l’incendi de 
Rasquera i el Perelló del maig del 2012
Tram. 311-02824/09
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els mitjans humans i tècnics per a fer front a l’in-
cendi de Rasquera i el Perelló del maig del 2012
Tram. 311-02825/09
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el temps que va passar entre l’avís d’incendi i l’arri-
bada dels mitjans del Departament d’Interior en l’incendi de 
Rasquera i el Perelló del maig del 2012
Tram. 311-02826/09
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’efectius dependents de la Generalitat 
que han actuat en l’incendi de Rasquera i el Perelló del maig 
del 2012
Tram. 311-02827/09
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius pels quals els bombers voluntaris es 
van negar a participar en l’extinció de l’incendi de Rasquera 
i el Perelló del maig del 2012
Tram. 311-02828/09
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les conseqüències de la negativa de bombers vo-
luntaris a participar en l’extinció de l’incendi de Rasquera i el 
Perelló del maig del 2012
Tram. 311-02829/09
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la notícia del tancament de vuitanta parcs de 
bombers voluntaris durant la campanya contra els incendis 
forestals del 2012
Tram. 311-02830/09
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’enfrontament entre el Departament d’Interior i els 
bombers voluntaris el 2012
Tram. 311-02831/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la direcció de l’operació d’extinció de l’incendi de 
Rasquera i el Perelló del maig del 2012
Tram. 311-02832/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals no s’ha avançat la campanya 
contra els incendis forestals el 2012
Tram. 311-02833/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la relació entre les retallades del pressupost del 
Departament d’Interior i l’extensió de l’incendi de Rasquera i 
el Perelló del maig del 2012
Tram. 311-02834/09
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre d’hores de servei de l’helicòpter dels 
Mossos d’Esquadra sobrevolant la seu de la Caixa a l’avin-
guda Diagonal de Barcelona, els dies 15 i 16 de maig de 
2012
Tram. 311-02835/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de queixes rebudes pels Mossos d’Es-
quadra per les molèsties causades per l’helicòpter del Cos 
la nit del 16 de maig de 2012 a Barcelona
Tram. 311-02836/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de l’ús de l’helicòpter dels Mossos d’Es-
quadra els dies 15 i 16 de maig de 2012 a Barcelona
Tram. 311-02837/09
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les normes d’ús de l’helicòpter dels Mossos d’Es-
quadra en hores nocturnes
Tram. 311-02838/09
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la conveniència d’utilitzar l’helicòpter dels Mossos 
d’Esquadra per a desallotjar les persones concentrades da-
vant la seu de la Caixa a l’avinguda Diagonal de Barcelona, 
la nit del 16 de maig de 2012
Tram. 311-02839/09
Anunci p. 73

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
traçat de la variant desdoblada de la carretera C-12 al pas 
per Tortosa i Roquetes
Tram. 314-19587/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la gratuïtat dels peatges de l’autopista AP-7 a les Terres de 
l’Ebre
Tram. 314-19588/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del mandat parlamentari amb relació a la matri-
culació a P3 a l’Escola Can Periquet, de Palau-solità i Plega-
mans (Vallès Occidental)
Tram. 314-19589/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari per a la construcció de l’Institut Escola Can Peri-
quet, de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-19590/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció de les partides pressupostàries assignades al Pro-
grama per a la prevenció i assistència de la sida
Tram. 314-19591/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’execució de les obres al tram del Prat de Llobre-
gat de la connexió entre el port i l’aeroport
Tram. 314-19592/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari d’execució de les obres de condicionament del 
tram entre Olost i Olvan de l’eix Vic-Gironella
Tram. 314-19593/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’execució de les obres de millorament de nusos 
de diverses carreteres entre Barcelona i Montcada i Reixac
Tram. 314-19594/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’execució de les obres de la connexió est de la 
variant sud de Lleida de la carretera C-13
Tram. 314-19595/09
Formulació p. 76
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari d’execució de les obres de condicionament del 
tram entre Albinyana i Valls de la carretera C-51
Tram. 314-19596/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’execució de les obres de la variant de la carrete-
ra C-13 entre Vilanova de la Barca i Térmens
Tram. 314-19597/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de préstecs bonificats en el sector 
de la fruita dolça que es van acollir a l’ampliació del termini 
de devolució
Tram. 314-19598/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procediment per a acollir-se a l’ampliació del termini de de-
volució dels préstecs bonificats en el sector de la fruita dolça
Tram. 314-19599/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació de l’acceptació o denegació de l’ampliació del 
termini de devolució dels préstecs bonificats en el sector de 
la fruita dolça
Tram. 314-19600/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fructicultors als quals es va acceptar la sol·licitud 
d’ampliació del termini de devolució dels préstecs bonificats
Tram. 314-19601/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència de sol·licituds d’ampliació del termini de devo-
lució de préstecs bonificats en el sector de la fruita que no 
s’hagin respost
Tram. 314-19602/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius policials mobilitzats per a la reunió del 
Banc Central Europeu
Tram. 314-19603/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectius dels Mossos d’Esquadra mobilitzats per a la reunió 
del Banc Central Europeu
Tram. 314-19604/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos materials dels Mossos d’Esquadra mobilitzats per 
a la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19605/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de patrulles desplegades per a la reunió del Banc 
Central Europeu
Tram. 314-19606/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les hores de vol, el combustible i el cost dels helicòpters 
que sobrevolaven Barcelona per la reunió del Banc Central 
Europeu
Tram. 314-19607/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
hores treballades pels efectius dels Mossos d’Esquadra per 
a la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19608/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compensació de les hores extraordinàries fetes pels mos-
sos d’esquadra que van treballar durant la reunió del Banc 
Central Europeu
Tram. 314-19609/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compensació als mossos d’esquadra que es van mobilitzar 
per la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19610/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost global de l’operació policial desplegada per a la reunió 
del Banc Central Europeu
Tram. 314-19611/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
rescabalament de les despeses de seguretat originades per 
la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19612/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detencions relacionades amb l’operació policial 
desplegada per a la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19613/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mobilitzacions previstes per al 3 de maig de 2012 que conei-
xia el Departament d’Interior
Tram. 314-19614/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’identificacions i escorcolls fets durant la reunió del 
Banc Central Europeu
Tram. 314-19615/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mossos d’esquadra vestits de paisà que van es-
tar de servei durant la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19616/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mossos d’esquadra vestits de paisà i encaput-
xats que van estar de servei durant la reunió del Banc Cen-
tral Europeu
Tram. 314-19617/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
funció dels mossos d’esquadra vestits de paisà i encaput-
xats durant la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19618/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
funció dels mossos d’esquadra vestits de paisà i amb identi-
ficació durant la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19619/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vegades que s’ha suspès el Tractat de Schengen per les re-
unions del Banc Central Europeu
Tram. 314-19620/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’operació policial organitzada per la reunió del Banc Cen-
tral Europeu
Tram. 314-19621/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coordinació del dispositiu policial organitzat per la reunió del 
Banc Central Europeu
Tram. 314-19622/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
responsable tècnic de la coordinació del dispositiu policial 
organitzat per la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19623/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
preservació de les competències de la Generalitat en ma-
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tèria de seguretat amb relació a la reunió del Banc Central 
Europeu
Tram. 314-19624/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la detenció de dos representants sindicals a l’em-
presa SEAT, a Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 314-19625/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
persona que va ordenar la detenció de dos representants 
sindicals a l’empresa SEAT, a Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 314-19626/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
instal·lació de càmeres de vigilància a Barcelona durant la 
reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19627/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició d’autorització per a instal·lar càmeres de vigilància a 
Barcelona durant la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19628/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació de la policia en la detenció de dos representants 
sindicals a l’empresa SEAT, a Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 314-19629/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la web de col·laboració ciutadana per a la identificació dels 
responsables d’actes violents
Tram. 314-19630/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
consultes jurídiques fetes per a garantir que la web de col-
laboració ciutadana no vulnera la presumpció d’innocència
Tram. 314-19631/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions de representants de la justícia amb relació a la 
web de col·laboració ciutadana
Tram. 314-19632/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a retirar fotografies de la web de col·laboració 
ciutadana
Tram. 314-19633/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
canvi en la gestió dels serveis de diagnòstic per la imatge de 
la Gerència Territorial de l’ICS de la zona Metropolitana Sud
Tram. 314-19634/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implantació del model de Formació Professional Inicial de ti-
pus dual per al curs 2012-2013
Tram. 314-19635/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la I 
Jornada d’Excel·lència a l’Educació celebrada l’abril de 2012
Tram. 314-19636/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions tingudes per diversos òrgans del Consell Assessor 
de Salut Mental i Addiccions del 2011 ençà
Tram. 314-19637/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
intencions d’Uniland de re duir dràsticament el personal de la 
planta de Vallcarca (Garraf)
Tram. 314-19638/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions amb relació al tancament temporal de la planta 
d’Uniland a Vallcarca (Garraf)
Tram. 314-19639/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte econòmic i sectorial del tancament temporal de la 
planta d’Uniland a Vallcarca (Garraf)
Tram. 314-19640/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació del tancament temporal de la planta d’Uniland a 
Vallcarca (Garraf) en la producció d’àrids
Tram. 314-19641/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte del tancament temporal de la planta d’Uniland a 
Vallcarca (Garraf) en la planta de Santa Margarida i els Mon-
jos (Alt Penedès)
Tram. 314-19642/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el coneixement del conflicte dels treballadors de l’empresa 
Hispano Igualadina
Tram. 314-19643/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per resoldre el conflicte dels treballadors de 
l’empresa Hispano Igualadina
Tram. 314-19644/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació als usuaris de la vaga anunciada pels treballa-
dors de l’empresa Hispano Igualadina
Tram. 314-19645/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació a les administracions locals afectades per la va-
ga anunciada pels treballadors de l’empresa Hispano Igua-
ladina
Tram. 314-19646/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies presentades contra l’empresa Mon-
bús per deficiències en el servei
Tram. 314-19647/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de la Direcció General de Transports i Mobilitat 
davant les denúncies presentades contra l’empresa Monbús 
per deficiències en el servei
Tram. 314-19648/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions de la Direcció General de Transports i Mobilitat 
al parc mòbil de l’empresa Monbús
Tram. 314-19649/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions de la Direcció General de Transports i Mobilitat 
al parc mòbil de l’empresa Monbús en matèria de seguretat
Tram. 314-19650/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades a l’empresa Monbús per a millorar la 
flota d’autobusos
Tram. 314-19651/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat dels operadors del Centre de Coordinació Operativa 
de Catalunya de Barcelona al Centre de Coordinació Opera-
tiva de Catalunya de Reus
Tram. 314-19652/09
Formulació p. 93
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació amb la Cinemateca Euroregional Institut Jean Vigo, 
de Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-19653/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre l’Euroregió Pirineus Mediterrània i la Cinema-
teca Euroregional Institut Jean Vigo, de Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-19654/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre l’Euroregió Pirineus Mediterrània i l’Associació 
Interdepartamental i Regional per al Desenvolupament de la 
Inserció Econòmica (AIRDIE) del Llenguadoc-Rosselló
Tram. 314-19655/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre la Casa de la Generalitat a Perpinyà i l’Associ-
ació Interdepartamental i Regional per al Desenvolupament 
de la Inserció Econòmica (AIRDIE) del Llenguadoc-Rosselló
Tram. 314-19656/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’esforç del Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló per 
a mantenir el centre de manteniment ferroviari a Cervera de 
la Marenda
Tram. 314-19657/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la voluntat del Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló 
de mantenir les línies de tren Perpinyà-Portbou i Portbou-
Figueres
Tram. 314-19658/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la relació entre la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Ros-
selló) i el Centre Internacional de Música Popular de Ceret 
(Vallespir)
Tram. 314-19659/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre el Centre de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana i el Centre Internacional de Música Po-
pular de Ceret (Vallespir)
Tram. 314-19660/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació amb l’entitat transfronterera Albera Viva
Tram. 314-19661/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) i 
l’entitat transfronterera Albera Viva
Tram. 314-19662/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació amb l’Euroinstitut Català Transfronterer
Tram. 314-19663/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes perquè l’Euroinstitut Català Transfron-
terer es doti d’una estructura pròpia
Tram. 314-19664/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre l’Euroregió Pirineus Mediterrània i l’Euroinstitut 
Català Transfronterer
Tram. 314-19665/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per l’Euroregió Pirineus Mediterrània 
perquè l’Euroinstitut Català Transfronterer es doti d’una es-
tructura pròpia
Tram. 314-19666/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de delictes i faltes que s’han produït a Alcarràs (Se-
grià) del gener a l’abril del 2012
Tram. 314-19667/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la divergència entre les dades facilitades pel Departament 
d’Interior i les facilitades per l’Ajuntament d’Alcarràs (Segrià) 
amb relació als delictes comesos en aquesta població
Tram. 314-19668/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes pel Departament d’Interior amb relació a 
la situació d’inseguretat d’Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-19669/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes de coordinació del Departament d’Interior amb 
l’Ajuntament d’Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-19670/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació permanent d’una dotació dels Mossos d’Esqua-
dra a Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-19671/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració de les patrulles veïnals a Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-19672/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració de les patrulles veïnals en zones rurals
Tram. 314-19673/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats de l’Espai Llull de l’Alguer
Tram. 314-19674/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
col·laboracions de l’Espai Llull de l’Alguer amb les entitats 
que treballen per la cultura i la llengua catalanes
Tram. 314-19675/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’establiment d’un conveni entre l’Espai Llull de l’Alguer i 
l’Obra Cultural Algueresa
Tram. 314-19676/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
competència entre Logis Empordà i el Mercat Internacional 
Sant Carles, de Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-19677/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
manifestacions del director general de Transports i Mobilitat 
referents a la competència entre Perpinyà (Rosselló) i Figue-
res (Alt Empordà)
Tram. 314-19678/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incidència en l’articulació de l’Espai Català Transfronterer de 
la competència entre les plataformes logístiques de l’Alt Em-
pordà i del Rosselló
Tram. 314-19679/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
conveniència de dur a terme actuacions que permetin la co-
operació entre les plataformes logístiques de l’Alt Empordà 
i del Rosselló
Tram. 314-19680/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les iniciatives de l’Institut Català del Sòl per a recol·locar els 
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afectats per les eviccions per desnonament en pisos de pro-
tecció oficial
Tram. 314-19681/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
repercussió de les mesures d’austeritat en les empreses i els 
ens públics de la Generalitat
Tram. 314-19682/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps de pagament dels compromisos adquirits per l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació amb les entitats de solidaritat
Tram. 314-19683/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió en les justificacions econòmiques de les organit-
zacions no governamentals per al desenvolupament de les 
despeses bancàries ocasionades per la demora en el paga-
ment de les subvencions
Tram. 314-19684/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de la sisena hora a les escoles
Tram. 314-19685/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament del Centre Educatiu Montilivi
Tram. 314-19686/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recol·locació dels menors ingressats al Centre Educatiu 
Montilivi
Tram. 314-19687/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts a les famílies dels menors ingressats al Centre Edu-
catiu Montilivi que no puguin pagar el transport fins al nou 
centre
Tram. 314-19688/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del pis d’inserció de Girona amb relació al tan-
cament del Centre Educatiu Montilivi
Tram. 314-19689/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació de places del pis d’inserció de Girona amb rela-
ció al tancament del Centre Educatiu Montilivi
Tram. 314-19690/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
programes d’inserció previstos amb relació al tancament del 
Centre Educatiu Montilivi
Tram. 314-19691/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana d’ocupació del Centre Educatiu Montilivi
Tram. 314-19692/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves ingressats al Centre Educatiu Montilivi en 
data de l’1 de maig de 2012
Tram. 314-19693/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la destinació de l’equipament del Centre Educatiu Montilivi
Tram. 314-19694/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del manteniment de l’equipament del Centre Educatiu 
Montilivi
Tram. 314-19695/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts que preveu atorgar a l’Associació Nous Catalans
Tram. 314-19696/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a l’Associació Nous Catalans
Tram. 314-19697/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta de grups de P3 dels cursos 2011-2012 i 2012-2013
Tram. 314-19698/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
plans educatius d’entorn
Tram. 314-19699/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció del fons de la Secretaria d’Estat d’Immigració per 
als cursos d’acollida de català
Tram. 314-19700/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques d’escolaritat de les llars d’infants públiques i les be-
ques de menjador
Tram. 314-19701/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de la ràtio d’alumnes a les aules previst per al curs 
2012-2013 a P3 i primer d’ESO
Tram. 314-19702/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’autorització de la jornada compactada als instituts per al 
curs 2012-2013 i sobre el garantiment de les activitats extra-
escolars en horari de tarda
Tram. 314-19703/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reconeixement del paper de les associacions de mares i pa-
res d’alumnes i el suport econòmic a aquestes associacions 
i a la FAPAC
Tram. 314-19704/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cobertura de les baixes laborals dels professors dels cen-
tres públics
Tram. 314-19705/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació del Reial decret llei 14/2012, de mesures urgents 
de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, 
en l’oferta de grau mitjà i grau superior de formació profes-
sional
Tram. 314-19706/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament per alumne a les escoles de música i de dansa
Tram. 314-19707/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents a la carretera TV-3141
Tram. 314-19708/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aturada de la tramitació d’unes aportacions addicionals 
del Pla director urbanístic de l’àmbit central del Camp de 
Tarragona
Tram. 314-19709/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
qüestions rellevants de la planificació territorial del nord de 
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la província de Tarragona que han ocasionat l’aturada del Pla 
director urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona
Tram. 314-19710/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
simplificació dels instruments normatius i de planificació ter-
ritorial del nord de la província de Tarragona
Tram. 314-19711/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat del Pla d’oferta 2011-2015 dels serveis ferroviaris del 
nord de la província de Tarragona
Tram. 314-19712/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’execució del projecte de remodelació de la carretera 
TV-3141
Tram. 314-19713/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les modificacions dels règims tarifaris del servei de trens de 
rodalia
Tram. 314-19714/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
incidents produïts a la presó de Tarragona i el trasllat de la 
presó al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-19715/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’un nucli ferroviari de rodalia per al nord de la pro-
víncia de Tarragona
Tram. 314-19716/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a combatre el «top manta»
Tram. 314-19717/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les persones que han perdut el lloc de treball en empreses 
i ens públics
Tram. 314-19718/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reorganització i la supressió de les empreses i els ens pú-
blics de la Generalitat
Tram. 314-19719/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres de construcció d’un institut al barri de Can 
Llong, de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-19720/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació del conveni amb el Centre Residencial Casa dels 
Avis, de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 314-19721/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta de places residencials a l’Alt Penedès
Tram. 314-19722/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
demanda de places residencials per a la gent gran a Sant 
Sadurní d’Anoia, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit i Gelida 
(Alt Penedès)
Tram. 314-19723/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la demanda de places residencials per a la gent gran a l’Alt 
Penedès
Tram. 314-19724/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes i les conseqüències de l’incendi a Rasquera i el 
Perelló
Tram. 314-19725/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
suficiència de mitjans tècnics i humans per a afrontar l’in-
cendi de Rasquera i el Perelló
Tram. 314-19726/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps transcorregut entre el primer avís de l’incendi de 
Rasquera i el Perelló i l’arribada de mitjans del Departament 
d’Interior
Tram. 314-19727/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectius dels cossos de la Generalitat que han actuat en l’in-
cendi de Rasquera i el Perelló
Tram. 314-19728/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
negativa dels bombers voluntaris a participar en les tasques 
d’extinció de l’incendi de Rasquera i el Perelló
Tram. 314-19729/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
conseqüència de la negativa dels bombers voluntaris a par-
ticipar en les tasques d’extinció de l’incendi de Rasquera i 
el Perelló
Tram. 314-19730/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
notícia del tancament de vuitanta parcs de bombers volun-
taris
Tram. 314-19731/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’enfrontament entre el Departament d’Interior i els bombers 
voluntaris
Tram. 314-19732/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
direcció de l’operació del Departament d’Interior en l’incendi 
de Rasquera i el Perelló
Tram. 314-19733/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per les quals no s’ha avançat la campanya contra els 
incendis forestals del 2012
Tram. 314-19734/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre les retallades de les partides pressupostàries 
per a incendis forestals i l’extensió de l’incendi de Rasquera 
i el Perelló
Tram. 314-19735/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost econòmic del portal govern.cat
Tram. 314-19736/09
Formulació p. 120

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’efecte de les retallades pressu-
postàries en la producció d’informatius i programes a Televi-
sió de Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00053/09
Anunci p. 120
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Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el contracte programa de la 
Corporació
Tram. 322-00054/09
Anunci p. 121

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la viabilitat econòmica de la 
Corporació
Tram. 322-00055/09
Anunci p. 121

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el motiu per a suspendre l’emis-
sió del programa El futur era de tots
Tram. 322-00056/09
Anunci p. 121

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les previsions de tancament 
pressupostari del 2012
Tram. 322-00057/09
Anunci p. 122

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’adaptació del llibre d’estil de la 
Corporació a la realitat política, jurídica i social
Tram. 322-00058/09
Anunci p. 122

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les darreres actuacions de la 
defensora de l’audiència de la Corporació
Tram. 322-00059/09
Anunci p. 122

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la venda de l’edifici de Catalu-
nya Ràdio
Tram. 322-00060/09
Anunci p. 122

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’acord de reciprocitat entre TV3 
i Canal 9
Tram. 322-00061/09
Anunci p. 123

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’avenç de la llengua catalana 
als mitjans de comunicació
Tram. 322-00062/09
Anunci p. 123

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les previsions de compliment 
del pressupost per al 2012
Tram. 322-00063/09
Anunci p. 123

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre les seves línies bàsiques 
d’actuació
Tram. 323-00038/09
Anunci p. 124

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre les seves línies bàsiques 
d’actuació
Tram. 323-00039/09
Anunci p. 124

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre els canvis en l’estructura 
d’aquesta ràdio i els criteris amb què s’han fet
Tram. 323-00040/09
Anunci p. 124

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els canvis en l’estructura 
d’aquesta televisió i els criteris amb què s’han fet
Tram. 323-00041/09
Anunci p. 124

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el programa Parlament
Tram. 323-00042/09
Anunci p. 125

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el reportatge Entram-
pats a l’Aldea
Tram. 323-00043/09
Anunci p. 125

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre les línies d’actuació de 
Televisió de Catalunya
Tram. 323-00044/09
Anunci p. 125

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el projecte «Supercrac 
d’Internet»
Tram. 323-00045/09
Anunci p. 125

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre les línies d’actuació de Ca-
talunya Ràdio
Tram. 323-00046/09
Anunci p. 126

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a res-
pondre oralment en comissió sobre les coses que es poden 
millorar a Catalunya Música
Tram. 323-00047/09
Anunci p. 126

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre les prioritats de les emisso-
res de Catalunya Ràdio
Tram. 323-00048/09
Anunci p. 126

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els criteris per a consi-
derar noticiable un fet
Tram. 323-00049/09
Anunci p. 126

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre la suspensió de l’emissió d’un reportatge 
sobre el moviment 15-M
Tram. 325-00015/09
Formulació p. 127
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la prestació i el finançament del 
transport escolar
Tram. 310-00219/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 
55).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures de contenció de la 
despesa pública previstes pel Departament 
de Governació i Relacions Institucionals
Tram. 310-00220/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 
55).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les operacions de finançament a 
empreses i autònoms de l’Institut Català de 
Finances
Tram. 310-00221/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 
55).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els convenis de mediació en ca-
sos de desnonament signats amb entitats 
d’estalvi
Tram. 310-00222/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 
55).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la implantació del sistema infor-
màtic e-justícia.cat
Tram. 310-00223/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 
55).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la vaga en el sector de l’ensenya-
ment del 22 de maig
Tram. 310-00224/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 
55).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació de les persones més 
vulnerables
Tram. 310-00225/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 
55).

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre els resultats de la reunió del Consell 
de Política Fiscal i Financera del 17 de maig
Tram. 310-00226/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 
55).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els informes i els estudis elabo-
rats per l’Agència Catalana de Cooperació
Tram. 310-00227/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 
55).
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el perill de 
rebaixar plantejaments en nom del consens 
polític sobre el pacte fiscal
Tram. 317-00141/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 
55).

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la seva dis-
ponibilitat a assolir un acord sobre el nou 
model de finançament
Tram. 317-00142/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 
55).

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la retalla-
da en la partida dels pressupostos de l’Estat 
relativa a les polítiques actives d’ocupació
Tram. 317-00143/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 
55).

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els objec-
tius de la cimera sobre el pacte fiscal
Tram. 317-00144/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 
55).

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la quanti-
ficació de les repercussions de la tercera 
onada de retallades
Tram. 317-00145/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 
55).

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les retallades
Tram. 317-00146/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 33, tinguda el 23.05.2012 (DSPC-P 
55).

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
l’activitat quirúrgica urgent
Tram. 314-16596/09

Resposta conjunta del Govern
Reg. 64818 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012
Tram. 314-16596/09 a 314-16605/09, 314-
16611/09 a 314-16615/09, 314-16617/09 a 314-
16641/09 i  314-16653/09 a 314-16659/09

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16596/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de l’activitat quirúrgi-
ca urgent

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pre-
guntes amb NT de 314-16596/09 a 314-16605/09, de 
314-16611/09 a 314-16615/09, de 314-16617/09 a 314-
16641/09 i de 314-16653/09 a 314-16659/09, es responen 
conjuntament.

El Departament de Salut ha aprovat recentment el Pla de 
Salut 2011-2015, en el qual es marquen les prioritats del 
sistema sanitari de Catalunya i els subsegüents eixos ver-
tebradors de les principals línies d’actuació que han de 
permetre mantenir i millorar la salut de tota la població.
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Un d’aquests eixos vertebradors és precisament la trans-
formació del model d’atenció amb la millora de la qualitat, 
l’accessibilitat i la seguretat de les intervencions sanitàries i 
un altre, igualment important és la modernització del model 
organitzatiu per tenir un model més sòlid i més sostenible.

En aquest sentit, resulta fonamental la flexibilitat del sis-
tema per adaptar-se contínuament a les necessitats de la 
població, sempre tenint en compte el marc socioeconò-
mic actual. Per aquest motiu, s’han posat en marxa di-
versos mecanismes (reordenació de l’atenció continuada i 
urgent, adaptació de la compra d’activitat, agrupació d’es-
pecialitats en determinats centres hospitalaris), i s’han 
potenciat diversos instruments (tractaments amb inter-
vencions menys invasives, potenciació de la cirurgia ma-
jor ambulatòria, suport dels centres sociosanitaris, dispo-
nibilitat d’altres formes d’atenció com l’hospital de dia o 
les solucions de telemedicina, i les millores en la gestió 
de processos ....) per tal que el nivell d’activitat assisten-
cial sigui l’adequat per garantir la cobertura de les neces-
sitats de la població. Després d’un any aproximadament, 
es considera que el comportament del sistema s’ha man-
tingut dintre dels marges observats en els anys anteriors.

El Departament de Salut vetlla perquè l’organització del 
sistema doni resposta a les necessitats de salut de la pobla-
ció de Catalunya i el seu disseny, en el context socioeconò-
mic actual, continua garantit adequadament l’accés, amb 
qualitat i equitat, al sistema de salut de cobertura pública.

Cal aclarir que l’adequació de l’oferta de llits és una de les 
tasques de gestió que realitza cada centre hospitalari en 
funció del seu nivell de resolució i de les necessitats i les 
demandes d’atenció. El CatSalut no contracta els llits hos-
pitalaris, i el seguiment de la disponibilitat de llits és una 
mesura indirecta de l’adequació dels recursos d’interna-
ment en èpoques estivals i festives. A més, els llits dels cen-
tres hospitalaris no s’adscriuen a especialitats mèdiques.

El Servei Català de la Salut, en base a la funció d’asse-
guradora pública que ha de garantir la prestació de ser-
veis assistencials de cobertura pública a tota la població 
de Catalunya, contracta serveis a diverses entitats proveï-
dores, però no contracta els professionals, competència 
aquesta pròpia de cada centre, d’acord amb la seva auto-
nomia de gestió. Per aquest motiu, el CatSalut no disposa 
de registres en aquesta matèria.

Pel que fa a l’evolució de l’activitat (programacions de 
consultes externes i nombre de consultes externes, nom-
bre de primeres visites i visites totals i nombre de segones 
visites i successives i urgències) i dels recursos, la infor-
mació està disponible a les memòries anuals del Servei 
Català de la Salut (http: //www10.gencat.cat/catsalut/cat/
publicacions_memories.htm).

La informació sobre llistes d’espera sobre intervencions 
quirúrgiques i proves diagnòstiques està disponible a la 
web del Servei Català de la Salut (http: //www10.gencat.
cat/catsalut/cat/servcat_espera.htm).

A l’annex es detalla la informació sol·licitada sobre els 
centres del Siscat del període 2003-2011.

Barcelona, 14 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.:

– La documentació esmentada pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

– La resposta a la pregunta NT 314-16596/09 respon con-
juntament, també, les preguntes següents: 314-16597/09, 
314-16598/09, 314-16599/09, 314-16600/09, 314-
16601/09, 314-16602/09, 314-16603/09, 314-16604/09, 
314-16605/09, 314-16611/09, 314-16612/09, 314-16613/09, 
314-16614/09, 314-16615/09, 314-16617/09, 314-16618/09, 
314-16619/09, 314-16620/09, 314-16621/09, 314-16622/09, 
314-16623/09, 314-16624/09, 314-16625/09, 314-16626/09, 
314-16627/09, 314-16628/09, 314-16629/09, 314-16630/09, 
314-16631/09, 314-16632/09, 314-16633/09, 314-16634/09, 
314-16635/09, 314-16636/09, 314-16637/09, 314-16638/09, 
314-16639/09, 314-16640/09, 314-16641/09, 314-16653/09, 
314-16654/09, 314-16655/09, 314-16656/09, 314-16657/09, 
314-16658/09 i 314-16659/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals no s’ha signat el 
conveni amb l’Ajuntament de Cornudella de 
Montsant (Priorat) per les obres del pavelló 
poliesportiu
Tram. 314-17788/09

Resposta del Govern
Reg. 64825 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17788/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals no s’ha signat el conveni amb l’Ajunta-
ment de Cornudella de Montsant (Priorat) per les obres 
del pavelló poliesportiu

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Sergi de los Ríos i Martínez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb Número de Tramitació: 314-17788/09, amb 
la informació facilitada per la Secretaria General de l’Es-
port del Departament de la Presidència.

Barcelona, 14 de maig de 2012

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

Annex

En data 20/07/2010 el Govern va autoritzar al Consell 
Català de l’Esport a atorgar i tramitar la concessió de 
subvencions a entitats per a actuacions en equipaments 
esportius entre les quals figura l’Ajuntament de Cornude-
lla de Montsant. Aquestes subvencions estaven pendents 
de resoldre en el moment del traspàs de Govern el desem-
bre de 2010.

http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/publicacions_memories.htm
http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/publicacions_memories.htm
http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/servcat_espera.htm
http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/servcat_espera.htm
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Desprès d’acomplir els tràmits per a la modificació i 
aprovació dels expedients de despesa plurianual que do-
nen cobertura a aquestes subvencions, i una vegada ja es 
disposa del crèdit adequat i suficient en la partida corres-
ponent del pressupost del Consell Català de l’Esport de 
l’anualitat 2012, s’ha donat trasllat del conveni de con-
cessió de la subvenció a l’Ajuntament de Cornudella de 
Montsant per a la seva signatura.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors interins dels 
serveis penitenciaris
Tram. 314-17833/09

Resposta del Govern
Reg. 65232 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17833/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors interins dels serveis penitenciaris

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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

El Departament de Justícia compta amb una plantilla de 
625 treballadors a l`àrea de tractament i rehabilitació dels 
centres penitenciaris, dels quals 211 són funcionaris i 414, 
interins, dada que representa un 8,8% de la plantilla to-
tal dels serveis penitenciaris de Catalunya i un 66,2% del 
personal dedicat a la rehabilitació de la població reclusa.

Barcelona, 16 de maig de 2012

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions per al Centre de Justí-
cia Juvenil Montilivi, de Girona
Tram. 314-17962/09

Resposta del Govern
Reg. 65231 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17962/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions per al Centre de Justícia Juvenil Montilivi, de 
Girona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Agnès Pardell Veà, Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que es dóna res-
posta conjunta a les preguntes amb número de tramitació 
314-17962/09, 314-17963/09, 314-17964/09, 314-17965/09 
i 314-17966/09:

Pel que fa al Centre Educatiu Montilivi, de Girona, cal 
dir que a finals del mes de gener de 2012 es va procedir 
al tancament, amb caràcter provisional, d’una de les tres 
unitats de l’equipament, atès que el nombre de menors in-
ternats en el conjunt dels centres de justícia juvenil havia 
experimentat una disminució significativa des del mes de 
juliol de 2011 i havia passat de 310 menors internats en 
aquesta data a 282 menors internats l’1 de març de 2012. 
Aquesta disminució de 28 menors en el nombre de po-
blació internada representa un descens del 9% respecte 
de la que hi havia l’1 de juliol de 2011. Per altra ban-
da, l’ocupació mitjana diària dels centres de justícia ju-
venil durant l’any 2011 ha estat de 303 menors internats, 
mentre que durant el primer trimestre de 2012 ha estat de 
283 menors internats.

El tancament provisional de la unitat ha representat una 
disminució real de sis places disponibles al Centre Edu-
catiu Montilivi, ja que s’ha passat d’una composició de 
tres unitats de dotze interns cadascuna (trenta-sis places) 
a una composició de dues unitats de quinze interns (tren-
ta places). Aquesta agrupació de menors ha estat possible 
perquè la plantilla del Centre s’ha mantingut amb la ma-
teixa dotació de professionals.

S’ha escollit tancar la unitat 3 perquè és la que està ubi-
cada de forma aïllada en l’ala nord de l’edifici; en canvi, 
les unitats 1 i 2, que són les que es mantenen obertes, es-
tan ubicades en l’ala sud de l’edifici, en torn a un mateix 
pati i zones comunes obertes, el que permet una millor 
operativitat funcional.

El tancament provisional de la unitat ha permès la re-
ducció de la despesa del Centre en capítol II, despeses 
corrents de béns i serveis, (reducció d’alguns contractes 
de serveis i subministraments com, per exemple, el de vi-
gilància de la unitat tancada, el de manteniment, neteja, 
càtering, etc.). I també ha permès una reducció de despe-
ses de capítol I, remuneracions de personal, perquè ara 
cal fer menys substitucions de professionals pel fet que 
es manté la mateixa plantilla per atendre dues unitats en 
comptes de tres.

Durant aquest temps, el Departament de Justícia ha fet 
un seguiment de l’evolució de les dades dels menors in-
ternats i, atès que es manté la tendència decreixent, la 
previsió del Departament és la de procedir al tancament 
del Centre Educatiu Montilivi durant l’any 2012.

Pel que fa a la plantilla de personal del Centre, s’adopta-
ran les mesures procedents més adequades en el marc de 
l’Acord GOV/ 28/2012, de 27 de març, pel qual s’aprova 
el Pla d’ocupació per a la racionalització de l’organització 
i l’optimització del personal al servei de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya 2012-2014.

D’altra banda, pel que fa a les previsions temporals, tant 
en matèria d’infraestructures com de personal, del futur 
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Centre Penitenciari Puig de les Basses, us faig avinent 
que el Departament de Justícia treballa per posar en fun-
cionament, al més aviat possible, el nou equipament. És 
voluntat del Departament, ja expressada en aquesta cam-
bra catalana, procedir a l’obertura del Centre a principis 
de 2013, sempre dins de les disponibilitats pressupostà-
ries actuals. Paral·lelament, el Departament de Justícia 
també treballa per convertir el Centre Penitenciari de Gi-
rona en un centre obert per a les comarques gironines.

Barcelona, 16 de maig de 2012

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la reducció del nombre 
d’interns al Centre de Justícia Juvenil Mon-
tilivi, de Girona
Tram. 314-17963/09

Resposta del Govern
Reg. 65231 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17962/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per haver deixat sense ús 
el mòdul en millors condicions del Centre de 
Justícia Juvenil Montilivi, de Girona
Tram. 314-17964/09

Resposta del Govern
Reg. 65231 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17962/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla del Centre de Justícia Ju-
venil Montilivi, de Girona
Tram. 314-17965/09

Resposta del Govern
Reg. 65231 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17962/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions temporals per al curs 
2012 amb relació al centre penitenciari Puig 
de les Basses, de Figueres (Alt Empordà), el 
centre penitenciari i centre obert del Pont 
Major, de Girona, i el Centre de Justícia Ju-
venil Montilivi, de Girona
Tram. 314-17966/09

Resposta del Govern
Reg. 65231 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17962/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla del personal 
de vigilància i de tractament rehabilitador, 
educador, sanitari i de reinserció del Centre 
de Justícia Juvenil Montilivi, de Girona, i dels 
centres penitenciaris de Figueres (Alt Empor-
dà) i de Girona
Tram. 314-17967/09

Resposta del Govern
Reg. 65233 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17967/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla del personal de vigilància i de 
tractament rehabilitador, educador, sanitari i de reinser-
ció del Centre de Justícia Juvenil Montilivi, de Girona, 
i dels centres penitenciaris de Figueres (Alt Empordà) i 
de Girona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Agnès Pardell Veà, Marina Geli i Fàbrega

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

Actualment el Centre Educatiu Montilivi està estructurat 
en dues unitats de quinze joves cadascuna (trenta places 
en total) i té la dotació de plantilla següent: un equip di-
rectiu format per un director, un subdirector, un gerent i 
tres coordinadors; un equip tècnic format per un psicò-
leg, un treballador social i un pedagog; un equip educatiu 
format per trenta educadors, que cobreixen els torns de 
matí, tarda, cap de setmana i nit, quatre mestres d’edu-
cació que proporciona el Departament d’Educació, un 
mestre d’educació física a mitja jornada que proporcio-
na el Departament d’Educació, quatre mestres de forma-
ció ocupacional i un mediador cultural a temps parcial; 
un equip sanitari format per un metge a temps parcial, un 
diplomat universitari d’infermeria a temps parcial, i un 
psiquiatra a temps parcial; un equip administratiu format 
per un administrador i dos administratius; personal propi 
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de serveis integrat per un professional de manteniment 
i una governanta; personal de seguretat contractat (con-
tracte de gestió de serveis), i personal de serveis generals 
contractat (restauració, neteja i manteniment).

Aquest Centre disposa d’un pis d’inserció a la ciutat de 
Girona, que té assignats per al seu funcionament tres 
educadors. Aquest pis es va obrir l’any 2006.

L’evolució de la plantilla de l’equip educatiu del Centre 
Educatiu Montilivi, des de l’any 2003 fins a l’actualitat, 
ha estat la següent:

Del 2003 al 2008, el Centre estava estructurat en tres 
unitats de deu places cadascuna (trenta places) i tenia 
adscrits vint-i-cinc educadors.

A partir del 2008, el Centre es va estructurar en tres 
unitats de dotze places cadascuna (trenta-sis places) i la 
plantilla d’educadors es va incrementar fins a trenta-dos.

L’1 de febrer de 2012 es va tancar provisionalment una 
de les tres unitats i es van assignar quinze interns a ca-
dascuna de les dues unitats restants (trenta places en to-
tal), tot mantenint la mateixa plantilla dotada de trenta-
dos d’educadors. S’han reduït les hores contractades de 
l’equip de seguretat atès que no cal fer la vigilància del 
mòdul tancat.

Pel que fa a l’evolució de la resta de plantilla, el 2003 
l’equip directiu estava dotat amb el mateix personal ac-
tual, llevat del lloc de treball de gerent, que es va dotar 
l’any 2007. L’equip tècnic i la resta d’equips del Centre 
tenien la mateixa composició actual, sense perjudici dels 
canvis que hi ha hagut durant aquest període de temps en 
el personal contractat de seguretat i de serveis generals, 
en funció de les variacions del nombre de places del Cen-
tre en cada moment.

Del 2003 al 2012 el nombre d’hores de treball del perso-
nal directiu, educatiu i tècnic no ha sofert més variacions 
que les pròpies de la resta del personal laboral o funcio-
nari de l’Administració de la Generalitat. Actualment, i 
des de 2008, els educadors de matí i tarda fan una jorna-
da diària de 7 hores i 10 minuts; els educadors de nit, una 
jornada de 10 hores i 15 minuts, de dilluns a divendres, 
i una jornada de 9 hores i 30 minuts els caps de setmana 
i festius; els educadors de cap de setmana fan una jorna-
da de 14 hores i 40 minuts. El personal tècnic (psicòlegs, 
pedagogs i treballadors socials) fa la mateixa jornada que 
la resta de personal de l’Administració de la Generalitat.

El Centre Educatiu Montilivi no ha tingut adscrit ni en el 
passat ni en l’actualitat cap treballador propi del CIRE.

Així mateix us informo que el Departament té previst 
el tancament del Centre Educatiu Montilivi durant l’any 
2012. Pel que fa a la plantilla de personal del Centre, 
s’adoptaran les mesures procedents més adequades en el 
marc de l’Acord GOV/ 28/2012, de 27 de març, pel qual 
s’aprova el Pla d’ocupació per a la racionalització de l’or-
ganització i l’optimització del personal al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014.

Pel que fa al Centre Penitenciari de Girona funciona amb 
una dotació total de personal de cent vint-i-dos treballa-
dors en actiu, cosa que suposa una ràtio d’1,48 interns per 
cada funcionari, xifra que se situa per sota de la mitjana 
global a Catalunya, que és de 2,14 interns/funcionari. El 

Centre Penitenciari de Girona disposa d’un equip direc-
tiu format per tres persones; una àrea de règim interior 
(vigilància) formada per setanta-set persones; una àrea de 
rehabilitació formada per disset persones; una àrea d’ad-
ministració formada per setze persones; i una àrea de 
serveis i manteniment formada per nou persones.

El Centre funciona, i sempre ha funcionat, a ple rendi-
ment amb un volum de població reclusa estable els dar-
rers anys (amb una mitjana d’ocupació de cent vuitan-
ta interns, cent deu de promig en règim ordinari i altres 
setanta en règim obert), per la qual cosa des de fa temps 
es va preveure un dimensionament de la plantilla adient 
(que s’ha revisat periòdicament) per atendre les necessi-
tats i requeriments d’aquest nombre de persones internes.

El mateix succeeix amb el Centre Penitenciari de Figue-
res, que disposa d’una plantilla de cent disset treballadors 
per atendre una població reclusa en règim ordinari d’en-
tre cent seixanta i cent setanta interns, cosa que supo-
sa una ràtio de 1,41 interns per cada treballador. Aquest 
Centre disposa d’un equip directiu format per tres perso-
nes; una àrea de règim interior formada per setanta-cinc 
persones; una àrea de rehabilitació formada per divuit 
persones; una àrea d’administració formada per cator-
ze persones; i una àrea de serveis i manteniment formada 
per set persones.

Els centres penitenciaris de Figueres i de Girona tenen 
adscrits diversos treballadors propis del CIRE. A cadas-
cun dels centres treballa un cap de taller i, actualment, el 
Centre Penitenciari de Figueres té, a més, dues tècniques 
de producció.

La situació laboral dels quatre treballadors té algunes di-
ferències:

– Les dues tècniques de producció fan una jornada reduï-
da, de 25 hores setmanals. Una d’elles va estar adscrita al 
CP Girona entre els anys 2007 i 2009, també amb jorna-
da laboral reduïda.

– Dels dos llocs de cap de taller, el treballador adscrit 
al CP Figueres està acollit a una jubilació parcial i un 
altre treballador, amb un contracte de relleu, (iniciat 
l’1.2.2005) el substitueix, a temps complert, des de no-
vembre de 2010. El cap de taller del CP Girona fa una 
jornada laboral normal i va iniciar la seva adscripció al 
Centre el febrer de 2004.

La incorporació de nou personal de CIRE en el període 
referit estarà condicionat a l’obertura del nou centre peni-
tenciari, a la seqüència d’omplir la seva capacitat total i a 
l’estructura organitzativa interna de treball.

Barcelona, 16 de maig de 2012

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments de modificacions 
normatives o d’aplicació d’exempcions en 
l’àmbit laboral i de salut formulats pels pro-
motors del projecte Eurovegas
Tram. 314-18052/09

Resposta del Govern
Reg. 64743 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18052/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments de modificacions normatives o d’aplicació 
d’exempcions en l’àmbit laboral i de salut formulats pels 
promotors del projecte Eurovegas

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver, Salvador Milà i Sol-
sona

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta a 
les iniciatives amb NT 314-18052/09, 314-18090/09, de 
la 314-18093/09 a la 314-18099/09, no podem facilitar 
aquesta informació ja que va lligada al Pla de negoci del 
projecte d’inversió que de moment és confidencial.

Barcelona, 4 de maig de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni signat amb el Marroc en 
matèria de cooperació alimentària per al pe-
ríode 2012-2016
Tram. 314-18054/09

Resposta del Govern
Reg. 64870 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18054/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni signat amb el Marroc en matèria de cooperació 
alimentària per al període 2012-2016

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

En la Declaració Comuna ambdues parts signants van 
acordar cooperar en els àmbits de la millora dels siste-
mes d’irrigació i estalvi d’aigua, la promoció de produc-
tes de la terra, la transferència tecnològica, la recerca en 

el camp de l’agricultura i la indústria agroalimentària i en 
la millora del funcionament de l’Administració Pública.

Les empreses que varen participar en la missió al Marroc 
varen ser, entre d’altres:

– FRIOTEX

– SSF Agronomia, Ramaderia, Medi Ambient

– Embutidos Caula

– GRECCAT

– Aigües del Segarra-Garrigues, SA

– GEDESCO, SA

– GEI-SA, SL

– La Búfala de l’Empordà, SL

– JM Palau, SA

– ASOPROVAC

– Aqualogy Medio Ambiente

– Freixenet

– CENSA, Catalana d’Enginyeria

– Grup CRUSVI

– PROGEST Enginyeria, SLP

– Casimiro Màquines

– Cambra de Comerç de Girona

– Raça Bruna dels Pirineus

– Esteva Canal, SA

– Enginyeria INALBA, SL

– PIMEC Agroalimentària

– A-PLUS

Els objectius de la missió van ser la signatura de la De-
claració Comuna, la creació de sinèrgies per al desenvo-
lupament de noves oportunitats empresarials i l’augment 
dels intercanvis econòmics i comercials. Cal esmentar 
que aquest conveni se subscriu des de l’any 2002 i l’han 
anat signant tots els governs de la Generalitat successius 
des de llavors.

Les oportunitats de negoci a les quals s’adreçava de forma 
prioritària la missió eren, entre d’altres, sectors on els pro-
ductors catalans excel·leixen: viverisme, agroindustrial, 
material de reg i d’altres que es poden beneficiar del Pla 
Marroc Verd, tanmateix, el conveni permetrà la possibili-
tat d’internacionalització d’empreses i productes catalans.

El control i l’anàlisi dels límits màxims de residus (LMR) 
dels productes alimentaris que s’importen procedents de 
països tercers correspon l’Administració de l’Estat mit-
jançant l’aplicació de la normativa europea. Per altra ban-
da, el Govern de la Generalitat de Catalunya, continuarà 
vetllant en l’àmbit de les seves competències, sobre la sa-
nitat del productes alimentaris i per tal que es respecti la 
vigent normativa sobre seguretat dels aliments.

El resultat de l’aplicació dels projectes de cooperació i in-
tercanvis comercials entre els dos països ha de comportar 
a mig termini tant la millora de la quantitat com la qua-
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litat de la producció agrària, que ha de redundar en l’in-
crement de la inversió agroalimentària en el món rural.

Barcelona, 9 de maig de 2012

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els passatgers de la línia 4 de rodalia que 
utilitzen l’estació de Sant Vicenç de Calders i 
sobre el servei d’autobusos entre Vilafranca 
del Penedès, l’Arboç, el Vendrell i Tarragona
Tram. 314-18056/09

Resposta del Govern
Reg. 64844 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18056/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
passatgers de la línia 4 de rodalia que utilitzen l’estació 
de Sant Vicenç de Calders i sobre el servei d’autobusos 
entre Vilafranca del Penedès, l’Arboç, el Vendrell i Tar-
ragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: M. Dolors Montserrat i Culleré

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

Les dades estadístiques i de control de serveis dels re-
gistres de Rodalies permeten conèixer les dades de les 
connexions directes entre les estacions però no els trans-
bordaments.

Per aquest motiu, les dades de l’empresa operadora Renfe 
no recullen possibles desplaçaments de viatgers que no 
utilitzin un bitllet directe entre la seva estació d’origen o 
destinació i Tarragona.

Només a títol informatiu es pot indicar que durant 2011 
es van registrar 97.206 desplaçaments entre les estacions 
de Sant Vicenç de Calders i Tarragona, dels quals 46.304 
es van realitzar en sentit nord i 50.902 en sentit sud.

Respecte als serveis de transport per carretera entre Vi-
lafranca del Penedès i Tarragona, el servei es compon de:

– 3 tres expedicions d’anada i tornada els dies feiners.

– 1 més d’anada (des de Vilafranca) en el període lectiu.

– Els dissabtes, el servei es completa amb 2 expedicions 
d’anada des de Vilafranca i 1 de tornada des de Tarrago-
na, restant sense servei els diumenges i festius.

Entre l’Arboç i Tarragona, el servei es compon de:

– 4 anades i 3 tornades els dies feiners.

– 1 més d’anada i 1 de tornada en època lectiva.

– Els dissabtes hi ha 2 anades des de l’Arboç i 1 tornada 
des de Tarragona, restant sense servei els diumenges.

Per últim, entre El Vendrell i Tarragona existeixen:

– 18 expedicions d’anada i 16 de tornada els dies feiners.

– 6 anades i tornades els dissabtes.

– 2 anades i tornades més els diumenges.

– Els divendres, dissabtes i vigílies de festius hi ha una 
anada i una tornada més en horari nocturn (sortida de Ven-
drell a les 23.00 hores i tornada de Tarragona a les 5.05).

Quant al nombre de viatgers transportats en aquests ser-
veis durant el 2011 el nombre de viatgers ha estat de 86.959.

Barcelona, 10 de maig de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició de trens per a la línia fer-
roviària de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-18058/09

Resposta del Govern
Reg. 64845 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18058/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició de trens per a la línia ferroviària de la Pobla 
de Segur (Pallars Jussà)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: M. Dolors Montserrat i Culleré

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-18058/09, 
314-18059/09, 314-18060/09 i 314-18061/09, amb les se-
güents consideracions:

La Generalitat té previst adquirir dues unitats lleugeres 
per cobrir el servei de la línia ferroviària de La Pobla, 
iguals als models existents a les xarxes europees amb 
tràfic feble adaptats a l’ample de via.

Les característiques tècniques estan adaptades al tipus 
d’explotació i en aquest sentit són més eficients, ecològi-
ques, accessibles i econòmicament més proporcionades a 
la necessitat del servei.

La inversió imprescindible per a l’adquisició de les dues 
unitats és de 9,5 MEUR. El cost de l’amortització és de 
0,38 MEUR/any, amb un període d’amortització de 25 anys. 
Inicialment, el cost de la neteja previst és de 0,12 MEUR/any 
i el de manteniment és de 0,50 MEUR/any (inclòs el cost 
d’explotació dels tallers pel manteniment).

El cost per quilòmetre és la relació entre la inversió per 
a l’adquisició de les dues unitats de tren i els quilòmetres 
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realitzats al llarg del període d’amortitzacions, que serà 
d’1,33 euros/km.

Les directrius de manteniment seran les adients per as-
segurar la fiabilitat del material i per tant, la prestació 
del servei.

El percentatge de la subvenció del cost del bitllet durant 
aquest any serà de 84,8% i l’import de la subvenció du-
rant aquest any està previst en 1,8 MEUR.

Pel que fa a la retirada de serveis en la línia ferroviària 
de La Pobla, com a primer criteri s’ha fet en els de menor 
afluència. Com a segon criteri, per tal d’ajustar el cost del 
servei a la disponibilitat pressupostària, en els de major 
eficiència (major relació ingrés/cost).

Es preveu que l’oferta conjunta d’autobús més tren faci 
augmentar el tràfic de viatgers en el corredor de Lleida - 
La Pobla.

En les condicions descrites s’assolirà la mateixa oferta 
existent abans del 6 de febrer del 2012 (entre Lleida i Ba-
laguer 5 circulacions per sentit en dies feiners i 4 en dies 
festius, entre Lleida i La Pobla de Segur 3 circulacions 
per sentit tots els dies).

Per últim, el Govern valora l’estat i el manteniment 
d’aquesta línia entre els anys 2006 i 2011 correcte i ade-
quat a les necessitats de la línia per a assegurar la correc-
ta prestació del servei.

Barcelona, 10 de maig de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la subvenció del cost del bitllet a la línia 
ferroviària de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-18059/09

Resposta del Govern
Reg. 64845 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18058/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències de les retallades 
en el serveis del la línia ferroviària de la Po-
bla de Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-18060/09

Resposta del Govern
Reg. 64845 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18058/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat i el manteniment de la línia fer-
roviària de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-18061/09

Resposta del Govern
Reg. 64845 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18058/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis en l’estructura orgànica del 
Servei Meteorològic de Catalunya el 2011
Tram. 314-18062/09

Resposta del Govern
Reg. 64846 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18062/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis en l’estructura orgànica del Servei Meteorològic 
de Catalunya el 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Mercè Civit Illa

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

Durant el mes de març de 2011 es va efectuar una rees-
tructuració del Servei Meteorològic de Catalunya amb un 
canvi d’organigrama i reestructuració del personal, acor-
dada per la direcció el 23 de febrer de 2011. D’aquest acord 
es va donar compte i va ser ratificat al Consell d’Adminis-
tració que va tenir lloc el 21 de juny de 2011.

De gener 2011 a desembre de 2011 s’han produït 3 bai-
xes per acomiadament i 3 baixes voluntàries. En aquest 
període no s’ha produït cap baixa per no renovació de 
contracte.

El manteniment de la Xarxa d’Estacions Meteorològi-
ques Automàtiques (XEMA) mai no ha estat internalit-
zat, en la seva major part, pel Servei Meteorològic de Ca-
talunya (SMC).

Només des de 2007 fins a 2009 el SMC va realitzar, per 
primer cop, el manteniment d’una vintena d’estacions 
(rotatives), sobre un total aproximat de 160, i el segui-
ment, l’avaluació i l’auditoria en camp de la resta d’esta-
cions objecte del contracte de manteniment; a més a més 
de realitzar i donar suport en la instal·lació i modificació 
d’estacions. L’any 2009 es van ampliar aquestes tasques 
fins a una quarantena d’estacions, aproximadament una 
quarta part del total.

Al maig de 2011, amb 166 estacions operatives i un alt 
grau d’homogeneïtat en totes elles, el SMC va decidir 
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deixar de realitzar el manteniment d’estacions, potenci-
ant les tasques de control sobre les empreses contracta-
des i l’optimització i millora de la xarxa.

Les empreses adjudicatàries del manteniment i els im-
ports corresponents al llarg del 2011 han estat: ADASA 
Sistemas SAU per un import de 183.528,98 euros (IVA 
no inclòs), GEOCAT Gestió de Projectes SA per un im-
port de 61.644 euros (IVA no inclòs), MCV SA el 25 de 
maig de 2011 per un import de 56.250 euros (IVA no in-
clòs).

Barcelona, 10 de maig de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació dels trenta mil euros pre-
vistos a la partida Are - L’Estrella - Badalona
Tram. 314-18081/09

Resposta del Govern
Reg. 64847 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18081/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació dels trenta mil euros previstos a la partida Are - 
L’Estrella - Badalona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Caterina Mieras i Barceló, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi

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

El Consorci urbanístic per al desenvolupament de les 
ARE’s l’Estrella i Sant Crist de Badalona, que és l’admi-
nistració actuant, va acordar, finalment, que les aportaci-
ons per part de l’Incasòl, en aquest exercici 2012, seran 
en espècie i no es requerirà la disposició de la partida de 
30.000 euros esmentada.

Aquest import es destinarà a usos destinats a l’activitat 
de l’Incasòl que està per determinar.

Barcelona, 10 de maig de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tipus de mà d’obra que requeriria el 
complex Eurovegas
Tram. 314-18090/09

Resposta del Govern
Reg. 64743 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18052/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió en l’economia del projec-
te Eurovegas respecte als altres dos pro-
jectes anunciats pel conseller d’Empresa i 
Ocupació
Tram. 314-18093/09

Resposta del Govern
Reg. 64743 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18052/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de complex turístic que 
considera més positiu per a l’economia
Tram. 314-18094/09

Resposta del Govern
Reg. 64743 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18052/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la superfície que ocuparia el complex 
turístic familiar en el projecte Eurovegas
Tram. 314-18095/09

Resposta del Govern
Reg. 64743 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18052/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la superfície que ocuparia el complex 
turístic familiar en el projecte xinès
Tram. 314-18096/09

Resposta del Govern
Reg. 64743 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18052/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les diferències entre els tres projec-
tes de complex lúdic anunciats pel conseller 
d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-18097/09

Resposta del Govern
Reg. 64744 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18097/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les diferències entre els tres projectes de complex lúdic 
anunciats pel conseller d’Empresa i Ocupació

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Sergi de los Ríos i Martínez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que es dóna 
resposta conjunta a les iniciatives amb NT de la 314-
18097/09 a la 314-18099/09:

Respecte al projecte Las Vegas Sands Corporation no 
podem facilitar aquesta informació ja que va lligada al 
Pla de negoci del projecte d’inversió que de moment és 
confidencial.

Dels altres dos projectes, actualment s’està amb conver-
ses amb un. ACC1Ó (Invest in Catalonia) hi està treba-
llant, però encara amb una primera fase preliminar.

Barcelona, 15 de maig de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat dels tres projectes de 
complex lúdic
Tram. 314-18098/09

Resposta del Govern
Reg. 64744 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18097/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els emplaçaments que està valorant 
per a la instal·lació dels complexos lúdics
Tram. 314-18099/09

Resposta del Govern
Reg. 64744 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18097/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte «Porta Trinitat» de remode-
lació urbana del barri de la Trinitat Vella, de 
Barcelona
Tram. 314-18107/09

Resposta del Govern
Reg. 64848 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18107/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte «Porta Trinitat» de remodelació urbana del barri 
de la Trinitat Vella, de Barcelona

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

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

L’Incasòl ha mantingut converses amb els representants 
municipals respecte al projecte «Porta Trinitat» de remo-
delació urbana per a la millora urbanística del barri de 
Trinitat Vella.

En aquests moments no s’ha concretat cap tipus d’inter-
venció o col·laboració en el projecte per part de l’Incasòl.

Barcelona, 10 de maig de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de construcció de pisos 
tutelats per a gent gran als terrenys de Porta 
Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Bar-
celona
Tram. 314-18110/09

Resposta del Govern
Reg. 64849 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18110/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de construcció de pisos tutelats per a gent gran 
als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, 
de Barcelona

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-18110/09, 
314-18111/09, 314-18114/09, 314-18115/09, 314-18119/09, 
314-18122/09 i 314-18123/09, amb les següents conside-
racions:

Els terrenys de Porta Trinitat, del barri de Sant Andreu, 
no són de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

L’Incasòl ha mantingut converses amb representants mu-
nicipals respecte al projecte Porta Trinitat de remodela-
ció urbana per a la millora urbanística del barri de Tri-
nitat Vella, però, hores d’ara no s’ha concretat cap tipus 
d’intervenció o col·laboració en el projecte.

Barcelona, 10 de maig de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les previsions de construcció d’habitatges 
de lloguer social per a joves als terrenys de 
Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de 
Barcelona
Tram. 314-18111/09

Resposta del Govern
Reg. 64849 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18110/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els compromisos amb l’Ajuntament de 
Barcelona per a la construcció de pisos tu-
telats per a gent gran als terrenys de Porta 
Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Bar-
celona
Tram. 314-18114/09

Resposta del Govern
Reg. 64849 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18110/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els compromisos amb l’Ajuntament de 
Barcelona per a la construcció d’habitatges 
de lloguer social per a joves als terrenys de 
Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de 
Barcelona
Tram. 314-18115/09

Resposta del Govern
Reg. 64849 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18110/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions informatives i les negocia-
cions amb les entitats veïnals per a la cons-
trucció d’habitatges de lloguer social per a 
joves als terrenys de Porta Trinitat, al distric-
te de Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 314-18119/09

Resposta del Govern
Reg. 64849 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18110/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració que té la construcció 
de pisos tutelats per a gent gran als terrenys 
de Porta Trinitat en l’ordre de prioritats per a 
la construcció d’aquests tipus de pisos
Tram. 314-18122/09

Resposta del Govern
Reg. 64849 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18110/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració que té la construcció 
d’habitatges de lloguer social per a joves als 
terrenys de Porta Trinitat en l’ordre de pri-
oritats per a la construcció d’aquests tipus 
d’habitatges
Tram. 314-18123/09

Resposta del Govern
Reg. 64849 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18110/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la finalització de la construcció del 
carril VAO d’entrada a Barcelona
Tram. 314-18141/09

Resposta del Govern
Reg. 64850 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18141/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
finalització de la construcció del carril VAO d’entrada a 
Barcelona

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-18141/09, 
314-18142/09, 314-18143/09, 314-18144/09, 314-18145/09, 
314-18146/09, 314-18147/09, 314-14148/09 i 314-18149/09, 
amb les següents consideracions:

El Govern de la Generalitat preveu que les obres del car-
ril bus-VAO puguin entrar en servei durant el segon se-

mestre d’enguany, un cop finalitzin els treballs en curs i 
el període de proves necessari per a la posada en servei 
d’una via d’aquestes característiques.

El carril bus-vao és una infraestructura que no modifica 
la simetria de l’avinguda Meridiana, atès que s’implanta 
entre les dues calçades i al seu tram final defineix un car-
ril bus, a l’espai de la mitjana.

Les obres del carril bus-vao inclouen l’execució d’un re-
cobriment fonoabsorbent al mur proper al barri de Trini-
tat Nova, a fi de reduir els nivells de soroll.

La configuració del carril bus-vao a l’àmbit de l’avingu-
da Meridiana, entre els barris de Trinitat Vella i Trinitat 
Nova, s’ha definit, en coordinació amb l’Ajuntament de 
Barcelona, a fi de fer-la compatible amb les actuacions de 
millora de la mobilitat previstes per part de l’Ajuntament, 
com podria ser el cas de la conversió de la carretera de 
Ribes en un vial urbà. D’altra banda, i amb el mateix ob-
jectiu de millorar de la mobilitat, en el marc de les obres 
del bus-vao s’ha executat un pas de vianants semaforitzat 
a l’avinguda Meridiana, a l’alçada del carrer de la Llosa.

Les obres del carril bus-vao han estat dissenyades per a 
permetre la compatibilitat amb el cobriment del corredor 
viari existent entre els barris de Trinitat Vella i Trinitat 
Nova.

Barcelona, 10 de maig de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variació de la simetria del tram inici-
al de l’avinguda Meridiana, de Barcelona
Tram. 314-18142/09

Resposta del Govern
Reg. 64850 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18141/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la insonorització del mur de contenció 
del carril VAO d’entrada a Barcelona
Tram. 314-18143/09

Resposta del Govern
Reg. 64850 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18141/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la insonorització del mur de contenció 
del carril VAO d’entrada a Barcelona per mit-
jà de jardineria vertical
Tram. 314-18144/09

Resposta del Govern
Reg. 64850 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18141/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a la in-
sonorització del mur de contenció del carril 
VAO d’entrada a Barcelona
Tram. 314-18145/09

Resposta del Govern
Reg. 64850 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18141/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pacificació de la carretera de Ribes, 
de Barcelona
Tram. 314-18146/09

Resposta del Govern
Reg. 64850 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18141/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la transformació de la carretera de Ri-
bes, de Barcelona, en un bulevard
Tram. 314-18147/09

Resposta del Govern
Reg. 64850 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18141/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cobriment de l’entrada a Barcelona 
per la carretera C-58
Tram. 314-18148/09

Resposta del Govern
Reg. 64850 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18141/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de millorament que com-
porta la construcció del carril VAO al pas pel 
barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 314-18149/09

Resposta del Govern
Reg. 64850 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18141/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’explicació del Ministeri de Foment 
sobre la inadequació de la implantació del 
sistema ERTMS a la xarxa de rodalia
Tram. 314-18209/09

Resposta del Govern
Reg. 64851 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18209/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’explicació del Ministeri de Foment sobre la inadequa-
ció de la implantació del sistema ERTMS a la xarxa de 
rodalia

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que donem resposta conjunta a les iniciatives 314-
18209/09, 314-18210/09, 314-18211/09, 314-18212/09 i 
314-18213/09, amb les següents consideracions:

El Pla de Rodalies de Barcelona incorpora entre les in-
versions a executar la implantació del sistema ERTMS a 
la xarxa de Rodalies.

El Govern de la Generalitat ha instat al Ministeri de Fo-
ment, en les reunions destinades al seguiment de les in-
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versions a Catalunya, a implementar el sistema ERTMS 
a la xarxa de Rodalies, en compliment d’allò establert al 
Pla de Rodalies, i a fer-ho de forma prioritària. Des del 
Govern s’està a l’espera de conèixer el Pla de Seguretat 
que ha d’elaborar el MIFO en virtut del compromís adop-
tat per la Ministra de Foment el passat mes de març per 
saber i poder avaluar el posicionament del Ministeri al 
respecte.

Els principals avantatges de la implantació del sistema 
ERTMS a la xarxa de rodalies són que permetrà augmen-
tar la interoperativitat i els nivells de seguretat de les lí-
nies.

El sistema ERTMS és una tecnologia d’electrificació i 
comunicacions ferroviària de recent implantació, que re-
quereix actuar a la via i al material mòbil, i, que hores 
d’ara el desenvolupen diferents empreses europees, entre 
elles Bombardier o Alstom.

Els sistemes de senyalització i circulació ferroviària a la 
xarxa ferroviària catalana són ATP/ATO (automàtic train 
protection/automatic train operation) a pràcticament la 
totalitat de la xarxa de TMB (manca la implantació de 
l’ATO a línia 4), FGC utilitza ATP/ASFA i disposa d’ATO 
entre Pl. Catalunya i Av. Tibidabo, i Renfe Operadora in-
corpora el sistema ASFA Digital com a sistema principal 
en els trens de la xarxa convencional.

Barcelona, 10 de maig de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la resposta a la proposta del Minis-
teri de Foment de no implantar el sistema 
ERTMS a la xarxa de rodalia
Tram. 314-18210/09

Resposta del Govern
Reg. 64851 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18209/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis dels avantatges de la im-
plantació del sistema ERTMS a la xarxa de 
rodalia
Tram. 314-18211/09

Resposta del Govern
Reg. 64851 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18209/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el fabricant dels components i la tec-
nologia del sistema ERTMS
Tram. 314-18212/09

Resposta del Govern
Reg. 64851 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18209/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els sistemes de senyalització i circula-
ció ferroviària que s’utilitzen a les xarxes ca-
talanes
Tram. 314-18213/09

Resposta del Govern
Reg. 64851 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18209/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de construcció dels nous 
accessos al port de Barcelona
Tram. 314-18214/09

Resposta del Govern
Reg. 64852 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18214/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de construcció dels nous accessos al port de 
Barcelona

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-18214/09 i 
314-18215/09, amb les següents consideracions:

La construcció de nous accessos viaris i ferroviaris al 
Port de Barcelona són actuacions que depenen de la ad-
ministració estatal i per tant, el calendari concret i les 
previsions de finançament de les obres han de ser infor-
mades pel Ministeri de Foment.

Tot i que, la ministra de Foment va manifestar el pas-
sat 5 de marc de 2012, durant la seva visita al Port de 
Barcelona, la voluntat del Ministeri de Foment de licitar 
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les obres dels accessos provisionals enguany, així com 
cercar un model de finançament públic-privat per poder 
impulsar l’execució dels accessos definitius, als pressu-
postos generals de l’Estat per l’any 2012, l’assignació per 
aquesta infraestructura és 0 euros.

Tot i així, el Govern de la Generalitat seguirà manifes-
tant, com ha fet reiteradament, a l’Administració General 
de l’Estat la necessitat que els accessos ferroviaris i viaris 
al Port de Barcelona es facin de forma urgent.

Barcelona, 10 maig de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament de les obres dels nous 
accessos al port de Barcelona
Tram. 314-18215/09

Resposta del Govern
Reg. 64852 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18214/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de l’evolució de vendes dels 
títols de transport metropolità
Tram. 314-18216/09

Resposta del Govern
Reg. 64853 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18216/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de l’evolució de vendes dels títols de transport 
metropolità

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

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

La previsió de la Generalitat és que al llarg de 2012 hi 
hagi un increment de vendes dels títols que bonifiquen la 
recurrència respecte la resta de títols.

Barcelona, 10 de maig de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats de base associativa que el 
Departament de Salut preveu que es crea-
ran el 2012
Tram. 314-18345/09

Resposta del Govern
Reg. 65362 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18345/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats de base associativa que el Departament de Salut 
preveu que es crearan el 2012

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:

El Departament de Salut, en el marc de la millora de l’ac-
cés i la resolució de l’assistència sanitària, contempla com 
una mesura més de sostenibilitat la diversificació de la 
provisió dels serveis assistencials de l’atenció primària.

En aquest sentit, el CatSalut, com a asseguradora públi-
ca, preveu la convocatòria de diversos concursos per a la 
provisió de serveis d’atenció primària, sense poder infor-
mar, abans de dur-los a terme, si les empreses adjudicatà-
ries seran o no entitats de base associativa.

Barcelona, 16 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació per part del Banc d’Espa-
nya o del Govern de l’Estat sobre l’adquisició 
d’Unnim Banc i Catalunya Banc
Tram. 314-18385/09

Resposta del Govern
Reg. 64877 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18385/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la informació per part del Banc d’Espanya o del Govern 
de l’Estat sobre l’adquisició d’Unnim Banc i Catalunya 
Banc

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us comunico que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb les preguntes amb 
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número de tramitació 314-18386/09 i 314-18387/09, amb 
la informació següent:

La situació creada per la crisi financera mundial va obli-
gar a promoure la creació d’un nou instrument què fa-
cilités un procés de reestructuració ordenat. El Govern 
espanyol va aprovar el Reial Decret llei 9/2009, de 26 
de juny, sobre reestructuració bancària i reforçament dels 
recursos propis de les entitats de crèdit, primer i, el 18 
de febrer de 2011 va aprovar el Reial Decret llei 2/2011, 
per reforçar d’una manera intensa la solvència de les en-
titats de crèdit, la seva capacitat de resistència, facilitar el 
seu finançament, i també establir una aplicació avançada 
i exigent dels nous estàndards internacionals de capital, 
Basilea III.

Tot aquest conjunt de regulació estatal es va articular en-
torn de tres eixos: el primer és un extraordinari reforça-
ment dels requisits de solvència –discrimina greument les 
caixes que continuïn exercint l’activitat de forma direc-
ta–, el segon és l’habilitació del FROB perquè pogués en-
trar en el capital de les entitats, exigint si es tracta d’una 
caixa, que passi a l’exercici indirecte, i el tercer és remou-
re les dificultats legals que planteja la llei del mercat de 
valors per a la presa de control sense llançar una OPA.

Així, es va perfilar l’establiment, per part del Govern es-
panyol d’un règim de recursos propis més estricte per a 
les caixes d’estalvis –en no cotitzar en Borsa– que per 
als bancs, no exigit per la normativa europea i la col-
laboració en aquests sentit del Banc d’Espanya, implan-
tant un model en el què s’entreveu el propòsit final d’un 
sector financer amb un nombre reduït de bancs, cada cop 
amb més poder de mercat, donant lloc a una forta centra-
lització del poder financer.

En aquesta línia i dins d’aquest any 2012, el Govern de 
l’Estat ha aprovat el Reial Decret llei 2/2012, de 3 de fe-
brer, de sanejament del sector financer, en el qual des-
taquen quatre elements: sanejaments exigits, processos 
d’integració, règim jurídic de les caixes d’estalvi i remu-
neracions.

Cal dir que el Banc d’Espanya pot fer ús de les seves com-
petències, amb un alt marge de discrecionalitat, sobre to-
tes les entitats per introduir elements orientats en la seva 
concepció centralitzadora que no responguin a una anà-
lisi imparcial de la situació competencial existent sobre 
cada entitat.

En aquest sentit el Banc d’Espanya, directament o mit-
jançant el FROB, no ha consultat prèviament ni comu-
nicat, al Govern de la Generalitat, les seves decisions re-
latives a les actuacions desenvolupades sobre Catalunya 
Banc, SA ni Unnim Banc, SA, entitats bancàries de ca-
ràcter instrumental per desenvolupar l’objecte propi com 
a entitat de crèdit de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa i de la Caixa d’Estalvis Unió de 
Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, respectivament.

En base a la seva obligació la Generalitat ha estat con-
tínuament seguint els processos, compartint informació 
i donant prioritats. Ara bé, la decisió final correspon al 
FROB, i no requereix, ni ha resolt el consens amb la Ge-
neralitat.

Al contrari de les entitats esmentades, la Caixa d’Estal-
vis i Pensions de Barcelona ha participat en el procés de 

reestructuració del sector financer de forma activa, in-
corporant la Caixa d’Estalvis de Girona, amb la trans-
formació de Criteria en Caixabank com a banc instru-
mental, i presentant una oferta per adquirir el control de 
Banca Cívica, a la vegada que manté unes ràtios finance-
res i de solvència de les més elevades del sector.

Pel que fa a l’obra social, les caixes d’estalvi són entitats 
de crèdit de caràcter fundacional, de naturalesa jurídica 
privada, sense ànim de lucre i amb una finalitat social 
que es concreta bàsicament en la distribució de part dels 
seus beneficis a obres socials, sempre que aquesta acti-
vitat benèfica social no suposi un perjudici per a l’enfor-
timent de la seva capitalització. En aquest sentit, segons 
la normativa vigent, les caixes destinen com a mínim un 
50% a reserves dels excedents de lliure disposició. En 
la figura de l’exercici indirecte, l’obra social s’emmarca 
dins de l’àmbit de la caixa d’estalvis i es conforma dins 
del patrimoni que es manté directament per aquesta.

El Text refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya 
preveu compatibilitzar l’autonomia en la gestió de l’obra 
social de les caixes amb l’exercici per part dels poders 
públics de la seva funció d’orientació d’aquesta acció so-
cial, i amb les competències de supervisió administrativa 
sobre distribució dels excedents.

A Catalunya existeix, d’acord amb una previsió de l’es-
mentat text refós, una Comissió Mixta entre la Federació 
catalana de caixes d’estalvis i la Generalitat per coordi-
nar temes relatius a obra social amb totes les caixes fe-
derades. També es concerta amb l’administració autonò-
mica catalana un percentatge del 7% de la dotació a obra 
social.

En tot cas, cal tenir en compte que al voltant del 93% de 
les dotacions a obres socials correspon a la Caixa d’Es-
talvis i Pensions de Barcelona.

Barcelona, 15 de maig de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació per part del Banc d’Es-
panya o del Govern de l’Estat sobre l’adjudi-
cació d’Unnim Banc al BBVA
Tram. 314-18386/09

Resposta del Govern
Reg. 64877 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18385/09.



30 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 324

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació de l’adquisició d’entitats 
financeres catalanes per entitats privades
Tram. 314-18387/09

Resposta del Govern
Reg. 64877 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18385/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impuls d’una regulació per a limitar 
els sous dels directius de les caixes
Tram. 314-18393/09

Resposta del Govern
Reg. 64878 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18393/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impuls d’una regulació per a limitar els sous dels direc-
tius de les caixes

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us comunico que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb la pregunta amb 
número de tramitació 314-18394/09, amb la informació 
següent:

Pel que fa a retribució dels directors generals i assimilats 
(càrrecs executius) de les caixes d’estalvis amb seu a Ca-
talunya, el Govern de la Generalitat no té cap competèn-
cia d’autorització ni té regulada cap obligació de tramesa 
específica d’aquesta informació. Les comunitats autòno-
mes no poden legislar en aquest sentit, i només ho po-
den fer sobre els òrgans de govern (Assemblea, Consell 
d’administració i Comissió de control). En tot cas, amb el 
Reial Decret 771/2011, de 3 de juny, s’ha legislat a nivell 
estatal sobre política de remuneració de les entitats de 
crèdit, i la seva aplicació i seguiment correspon al Banc 
d’Espanya.

El Govern de la Generalitat, mitjançant l’Ordre 
ECO/329/2011, de 25 de novembre, va incorporar un nou 
criteri per aquelles caixes que arran dels processos de re-
estructuració hagin vist minvats els recursos a destinar a 
l’obra social. Quan les caixes d’estalvis exercitin l’activi-
tat financera mitjançant entitats que han rebut ajuts pro-
vinents del FROPB, o que participin en un sistema insti-
tucional de protecció i sempre que la participació en la 
referida entitat sigui minoritària, vetllaran perquè l’im-
port de les dietes d’assistència i desplaçament no consu-
meixin una part significativa dels fons dels que la caixa 

disposi per a la seva obra social i, en cap cas, pot superar 
en termes anuals el 2% del seu pressupost d’ingressos. 
També les caixes han de vetllar igualment perquè la fre-
qüència de les reunions dels seus òrgans de govern s’aco-
modi a la disponibilitat de fons que hagin de ser destinats 
a obra social, amb criteris d’estalvi, de manera que en 
cada sessió es pugui deliberar i decidir sobre assumptes 
de quantia i transcendència que justifiquin abastament el 
cost de la reunió.

Barcelona, 14 de maig de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control de la limitació dels sous dels 
directius de caixes amb majoria de recursos 
públics
Tram. 314-18394/09

Resposta del Govern
Reg. 64878 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18393/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla de reestructuració financera po-
sat en marxa pel ministre d’Economia i Com-
petitivitat
Tram. 314-18395/09

Resposta del Govern
Reg. 64879 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18395/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla de reestructuració financera posat en marxa pel mi-
nistre d’Economia i Competitivitat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

El sistema bancari espanyol porta quatre anys sense fun-
cionar de manera adequada, ni en la concessió de crèdits 
ni en la captació de recursos. La durada i profunditat de 
la crisi ha posat de manifest la insuficiència de les mesu-
res legislatives dutes a terme pel Govern de l’Estat des de 
l’any 2008 en endavant amb l’objectiu de sanejar el siste-
ma financer i de permetre l’afluència de crèdit al sistema 
econòmic en la seva totalitat.
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En l’anàlisi de la reforma del sistema financer espanyol 
es detecta que totes les mesures preses s’havien encami-
nat a eliminar les debilitats conjunturals de les entitats de 
crèdit espanyoles en el context de manca de liquiditat que 
ha existit des de l’inici de la crisi financera, i, per tant, 
no s’havien adoptat previsions conduents a assolir el sa-
nejament dels balanços de les entitats de crèdit, afectats 
negativament pel deteriorament del seus actius vinculats 
al sector immobiliari. El Reial Decret Llei 2/2012 pretén 
millorar la confiança i la credibilitat del conjunt del sec-
tor financer impulsant el seu sanejament i consolidació, 
de forma que recuperi la seva funció principal, que és 
proporcionar a empreses i famílies el crèdit necessari per 
tornar al creixement econòmic i la creació d’ocupació.

D’altra banda, aquesta reforma financera propiciarà un 
major grau d’integració entre les entitats financeres, un 
incentiu per a les fusions bancàries, doncs la fusió impli-
ca allargar el termini per provisionar els sanejaments exi-
gits. El model de consolidació dissenyat garantirà la per-
vivència únicament de les entitats viables, l’assoliment de 
major eficiència i l’eliminació d’excessos de capacitat, re-
duint el cens d’operadors del mercat.

Per últim, les necessitats de sanejament addicionals pel 
sistema bancari espanyol podrien tenir un impacte sig-
nificatiu sobre el nivell de solvència de les entitats finan-
ceres, el que possiblement les obligarà a acudir al mercat 
amb emissions d’obligacions convertibles o, les que ini-
ciïn un procés d’integració, al propi FROB per intentar 
cobrir les necessitats de capital que les noves mesures les 
imposen.

Barcelona, 15 de maig de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions d’activitats profes-
sionals d’alguns exalts càrrecs del Departa-
ment de Medi Ambient
Tram. 314-18665/09

Resposta del Govern
Reg. 64824 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18665/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les declaracions d’activitats professionals d’alguns exalts 
càrrecs del Departament de Medi Ambient

Grup Parlamentari: SP C’s

Proponents: Albert Rivera Díaz

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

D’acord amb el que preveuen els articles 12 i 13 de la Llei 
13/2005, els senyor Francesc Baltasar Albesa (conseller), 

el senyor Eduard Pallejà Sedó (secretari general) i la se-
nyora Elisenda Rius Bergua (directora de serveis), com a 
alts càrrecs de l’extint Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, varen presentar en ocasió del seu nomenament 
i del seu cessament les corresponents declaracions d’ac-
tivitats i declaracions patrimonials i d’interessos i varen 
ser inscrites en els registres creats a aquest efecte.

En les esmentades declaracions no es fa referència al 
desenvolupament d’activitats en empreses assessores de 
l’empresa Aigües de Barcelona, SA (AGBAR) durant 
l’exercici dels seus càrrecs públics.

D’altra banda, la Secretaria d’Administració i Funció Pú-
blica no va emetre cap resolució al respecte, atès que les 
declaracions presentades pels alts càrrecs al servei de 
l’Administració de la Generalitat s’inscriuen en els regis-
tres específics per a cadascuna d’aquestes declaracions.

Actualment, l’Honorable Sr. Francesc Baltasar i Albesa, 
exconseller de Medi Ambient percep, amb efectes 29 de 
desembre de 2010 i fins el 28 de juny de 2012 una assigna-
ció d’acord amb el que disposa el Decret de 14 de novem-
bre de 1978, sobre assignacions passives a exconsellers.

La quantia percebuda des de l’any 2010 és de 2.090,55 eu-
ros mensuals bruts, sense dret a pagues extraordinàries i 
per un període màxim de 18 mesos.

Barcelona, 9 de maig de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern

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

Resposta del Govern
Reg. 64738 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18760/09

Títol: 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)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Sonia Esplugas González

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

Segons la informació aportada per les entitats que ges-
tionen els equips d’atenció primària (EAP) de l’Hospi-
talet de Llobregat, el nombre de metges per especialitats 
i d’infermeres, per EAP, és el següent:

– EAP l’Hospitalet de Llobregat - 1:

• Metges de família i medicina general 17
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• Pediatres 4

• Infermeres 20

– EAP l’Hospitalet de Llobregat - 2:

• Metges de família i medicina general 15

• Pediatres 4

• Infermeres 15

– EAP l’Hospitalet de Llobregat - 3:

• Metges de família i medicina general 16

• Pediatres 4

• Infermeres 17

– EAP l’Hospitalet de Llobregat - 4:

• Metges de família i medicina general 17

• Pediatres 3

• Infermeres 19

– EAP l’Hospitalet de Llobregat - 5:

• Metges de família i medicina general 13

• Pediatres 3

• Infermeres 13

– EAP l’Hospitalet de Llobregat - 6:

• Metges de família i medicina general 12

• Pediatres 4

• Infermeres 17

– EAP l’Hospitalet de Llobregat - 7:

• Metges de família i medicina general 14

• Pediatres 3

• Infermeres 16

– EAP l’Hospitalet de Llobregat - 8:

• Metges de família i medicina general 14

• Pediatres 2

• Infermeres 15

– EAP l’Hospitalet de Llobregat - 9:

• Metges de família i medicina general 19

• Pediatres 4

• Infermeres 22

– EAP l’Hospitalet de Llobregat - 10:

• Metges de família i medicina general 7

• Pediatres 2

• Infermeres 9

– EAP l’Hospitalet de Llobregat - 11:

• Metges de família i medicina general 6

• Pediatres 2

• Infermeres 7

– EAP l’Hospitalet de Llobregat - 12:

• Metges de família i medicina general 18

• Pediatres 4

• Infermeres 22

Barcelona, 10 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 64739 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18765/09

Títol: 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)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Sonia Esplugas González

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

Segons el Registre central de persones assegurades, tall 
oficial 2012 (31 de desembre de 2011), el nombre de resi-
dents a l’Hospitalet de Llobregat amb nacionalitat no es-
panyola informada era de 71.589 persones.

Barcelona, 10 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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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

Resposta del Govern
Reg. 64740 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18816/09

Títol: 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

Grup Parlamentari: SP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

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

El Departament de Salut, a través del CatSalut, impul-
sa un nou model de gestió i seguiment de l’accessibilitat 
als serveis que reforça el criteri clínic en la prioritat de 
l’atenció.

L’objectiu del nou model és millorar l’equitat d’accés mit-
jançant:

– Incrementar la participació de l’àmbit clínic en el se-
guiment i gestió de la llista d’espera.

– Fer el procés de priorització més explícit i transparent.

– Ser més proactius en l’assoliment dels terminis de ga-
rantia.

El model es caracteritza per:

– Priorització en funció de:

• Impacte de la malaltia sobre la qualitat de vida.

• Riscs associats a la demora.

• Efectivitat clínica de la intervenció.

• Ús de recursos sanitaris durant l’espera.

– Gestió basada en:

• Prioritzar pacients.

• Reduir la variabilitat en les indicacions.

– Establir una comissió territorial formada pel CatSalut i 
directius i clínics de les entitats proveïdores:

• Impulsar la creació de comissions clíniques d’accessibi-
litat a cada centre.

– Proactivitat del CatSalut per donar una solució al paci-
ent quan el termini de garantia ha finalitzat.

Els hospitals de Terrassa estan treballant en aquestes líni-
es en el marc de la comissió territorial de seguiment clí-
nic de l’accessibilitat de Barcelona Metropolitana Nord, 

i també en la comissió de seguiment dels proveïdors de 
serveis sanitaris del Vallès Occidental Oest.

El sistema de pagament d’aquest any incentiva l’incre-
ment de l’activitat quirúrgica i la reducció de la llista 
d’espera dels centres hospitalaris.

Barcelona, 10 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte de la disminució de la inver-
sió pública de l’Estat el 2012
Tram. 314-18830/09

Resposta del Govern
Reg. 64880 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18830/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte de la disminució de la inversió pública de l’Es-
tat el 2012

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Sergi de los Ríos i Martínez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us comunico que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb la pregunta amb 
número de tramitació 314-18831/09 amb la informació 
següent:

En el quadre de previsions econòmiques que acompanya 
els pressupostos de la Generalitat, la disminució d’inver-
sions ja està incorporada en l’estimació de l’evolució del 
PIB que es va realitzar en el seu moment.

Per aïllar l’impacte específic dels canvis en la inversió 
pública, cal considerar que el quadre macroeconòmic de 
l’economia inclou entre els components de la demanda 
interna la formació bruta de capital, que està composta 
per la inversió pública i la inversió privada. Per tant, una 
variació de la inversió pública afecta l’evolució del PIB 
i, en aquest sentit, una disminució d’aquest component 
té un efecte directe contractiu en l’economia, en el sentit 
que redueix la formació bruta de capital. També, però, té 
efectes indirectes en el conjunt de l’economia que caldria 
obtenir a partir d’una estimació específica. Per a la quan-
tificació dels efectes sobre els llocs de treball caldria fer 
un estudi en el mateix sentit.

Barcelona, 14 de maig de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió de la disminució de re-
cursos destinats a inversions en el creixe-
ment del producte interior brut previst per 
al 2012 i sobre el nombre de llocs de treball 
que es perdran per aquest motiu
Tram. 314-18831/09

Resposta del Govern
Reg. 64880 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18830/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’espera a Barcelona 
des que es fa una trucada d’emergència fins 
que arriba l’ambulància
Tram. 314-18881/09

Resposta del Govern
Reg. 64814 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18881/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera a Barcelona des que es fa una truca-
da d’emergència fins que arriba l’ambulància

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-18881/09 i 314-18884/09 es responen 
conjuntament.

La mitjana del temps de resposta global (des de l’hora 
d’alerta fins a l’hora d’assistència) corresponent a les in-
tervencions realitzades pel Sistema d’Emergències Mèdi-
ques a la ciutat de Barcelona, d’acord amb la informació 
processada a través de l’aplicació informàtica del Centre 
Coordinador Sanitari, és la següent:

Febrer 2010 Febrer 2012

Dia festiu 0:18:06 0:15:05
Dia feiner 0:21:03 0:17:08

Els recursos assistencials de què disposa el SEM estan 
ubicats estratègicament per donar cobertura a tot el ter-
ritori català, això no vol dir que siguin exclusivament del 
territori on estan ubicades, sinó que en un moment de-
terminat poden donar suport a un altre territori si les cir-
cumstàncies així ho demanen.

Les unitats terrestres amb què comptava el SEM en el pe-
ríode indicat que tenen base a la ciutat de Barcelona són 
les següents:

SVA SVB Total

Febrer 2010 12 41 53
Febrer 2011 12 41 53
Febrer 2012 12 38 50

Val a dir, que a més a més, el SEM disposa de 3 unitats 
pediàtriques que donen cobertura a Barcelona ciutat i a 
la resta del territori català, i que no han estat modifica-
des en aquest període de temps. En aquest sentit, el SEM 
també disposa de 4 helicòpters medicalitzats, ubicats fo-
ra de la ciutat de Barcelona, preparats també per operar a 
la mateixa ciutat i a la resta del territori.

Barcelona, 14 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les patologies més freqüents que atén 
el Servei d’Emergències Mèdiques els caps 
de setmana a Barcelona
Tram. 314-18882/09

Resposta del Govern
Reg. 64815 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18882/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
patologies més freqüents que atén el Servei d’Emergènci-
es Mèdiques els caps de setmana a Barcelona

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:

El Sistema d’Emergències Mèdiques, SEM, dóna solució 
a totes les alertes que rep mitjançant el telèfon d’accés.

Les trucades són gestionades al Centre Coordinador Sa-
nitari (CECOS), classificades segons el motiu d’alerta, i 
es facilita la resposta més idònia en cada cas.

Així, considerant els grans grups sindròmics, d’acord 
amb l’explotació de les dades d’activitat corresponents a 
l’any 2011 i el primer trimestre del 2012, a la ciutat de 
Barcelona, en el període corresponent als caps de setma-
na, els resultats obtinguts són els següents:

Grup diagnòstic
% respecte 

al total

Traumatologia 18,9%
Símptomes, signes i afeccions mal definits 15,0%
Malalties aparell respiratori 14,6%
Malalties infeccioses i parasitàries 10,3%
Malalties aparell digestiu 8,6%
Trastorns mentals 7,2%
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Grup diagnòstic
% respecte 

al total

Malalties aparell circulatori 6,3%
Malalties sistema nerviós 4,8%
Altres 3,9%
Intoxicació alcohòlica 2,9%
Malalties aparell genito-urinari 2,2%
Malalties endocrines 1,6%
Emmetzinament 1,3%
Drogodependència 0,6%
Malalties de pell i teixit subcutani 0,4%
Complicacions d’embaràs, part i puerperi 0,4%
Neoplàsies 0,4%
Cremades 0,2%
Afeccions originades en el període perinatal 0,1%
Malalties de sang i òrgans hematopoètic 0,1%
Altres i in especificats efecte de causes ext. 0,1%
Tècniques d’infermeria 0,1%

Barcelona, 14 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteri per a prioritzar l’atenció d’una 
ambulància d’emergències
Tram. 314-18883/09

Resposta del Govern
Reg. 64816 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18883/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
criteri per a prioritzar l’atenció d’una ambulància d’emer-
gències

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:

En l’atenció a les trucades dels ciutadans al servei 
d’emergències, el centre coordinador segueix un protocol 
informatitzat de classificació de la demanda i assignació 
de resposta, elaborat prèviament per un equip sanitari del 
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Aquest protocol permet recollir les demandes de la per-
sona que truca, classificar-les i assignar-hi un tipus deter-
minat de resposta d’acord a la seva prioritat. En alguns 
casos el mateix protocol indica que cal passar la trucada 
al metge coordinador per tal d’acabar d’avaluar la situa-
ció i prendre una decisió sobre la resposta.

En les demandes (trucades) que generen mobilització de 
recursos, el seguiment de tota la intervenció es fa segons 
la informació dels temps (hora d’assignació, hora de mo-

bilització, hora d’assistència i hora de finalització del ser-
vei) que facilita l’empresa adjudicatària de cada zona.

Davant una situació extraordinària de simultaneïtat de 
demanda de serveis, s’activa el recurs més proper a cada 
afectat, tenint en compte, tal i com s’ha comentat, la pri-
oritat dels serveis.

Barcelona, 11 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ambulàncies del Servei 
d’Emergències Mèdiques a Barcelona
Tram. 314-18884/09

Resposta del Govern
Reg. 64814 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18881/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció del servei de salut mental 
del CAP Badia del Vallès
Tram. 314-18892/09

Resposta del Govern
Reg. 64741 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18892/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció del servei de salut mental del CAP Badia del 
Vallès

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:

El Servei de Salut Mental del CAP Badia del Vallès no 
s’ha reduït. Es continuen oferint les mateixes prestacions 
assistencials setmanals des de fa molts anys; es presten 
cinc serveis de visita a la setmana i es continuen mante-
nint els trams horaris dedicats a visites, receptes i espais 
de sessions clíniques i coordinacions necessaris per a la 
gestió del servei.

Barcelona, 10 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de modificació del servei 
d’atenció a la salut sexual i reproductiva del 
CAP Badia del Vallès
Tram. 314-18893/09

Resposta del Govern
Reg. 64817 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18893/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de modificació del servei d’atenció a la salut se-
xual i reproductiva del CAP Badia del Vallès

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:

L’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) ha de 
garantir el compliment de la cartera de serveis pròpia 
d’aquests dispositius, amb objectius vinculats a activitats 
de prevenció, d’atenció i promoció de la salut.

En el moment actual es plantegen canvis en els models 
assistencials i organitzatius per optimitzar els recursos 
humans i tecnològics, amb la finalitat de tenir més capa-
citat resolutiva i major eficàcia en la provisió dels serveis. 
S’ha d’anar cap a models més centralitzats i amb equips 
dotats de tecnologia més actual i amb més capacitat re-
solutiva.

El servei ASSIR de l’ABS Badia del Vallès consta de 
2 llevadores amb la següent cartera de serveis:

– Consell reproductiu/atenció mètodes contraceptius:

• Consell afectiu sexual

• Consell contraceptiu

• Consell preconcepcional

• Consell infeccions transmissió sexual

• Consell dificultats en la fertilitat

• Mètodes barrera

• Mètodes hormonals, mecànics, definitius i altres

• Atenció a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE): 
acollida, informació, valoració, diagnòstic i derivació.

– Maternoinfantil: control i seguiment de l’embaràs, edu-
cació maternal, atenció al puerperi i atenció grupal.

– Prevenció del càncer de cèrvix: cribratge del càncer de 
coll d’úter.

– Prevenció del càncer de mama: suport al cribratge po-
blacional de càncer de mama.

–Infeccions de transmissió sexual (ITS): prevenció i 
atenció d’ITS, VIH/sida.

– Atenció a la patologia ginecològica menor.

A l’ASSIR central, ubicat al CAP II de Ripollet, es realit-
za l’activitat següent:

– Atenció maternoinfantil:

Diagnòstic prenatal: amb capacitat tècnica i professional 
per fer ecografies obstètriques d’alta definició i amb pos-
sibilitat de processos invasius (amniocentesi i biòpsies de 
còrion).

– Patologia ginecològica:

• Atenció a la patologia de l’aparell genital i de la mama

• Atenció a la demanda d’esterilitat, estudi previ i tracta-
ment

• Atenció als trastorns de sòl pelvià i incontinència d’orina

• Atenció al climateri simptomàtic

• Atenció a la patologia disfuncional i trastorns dolorosos

• Seguiment de la patologia oncològica

• Atenció a la patologia cervical i endometrial

• Procediments en el diagnòstic i tractament amb tècni-
ques de cirurgia menor ambulatòria: ecografia ginecolò-
gica, extracció d’implants, bisturí elèctric, nansa diatèr-
mica, histeroscòpia, làser de CO2.

• Mètodes contraceptius: inserció DIU, implant hormonal.

– Avortament farmacològic.

– Infeccions de transmissió sexual: diagnòstic, tracta-
ment i seguiment.

Barcelona, 14 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els membres dels consells d’admi-
nistració de les empreses noves de l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 314-18896/09

Resposta del Govern
Reg. 64812 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18896/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
membres dels consells d’administració de les empreses 
noves de l’Institut Català de la Salut

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les preguntes 
amb NT 314-18896/09, 314-18897/09, 314-18901/09, 314-
18902/09, 314-18904/09, 314-18905/09, 314-18906/09, 
314-18908/09 i 314-18909/09 es responen conjuntament.
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Els consells d’administració de les diferents filials que 
constitueixi l’ICS estaran formats per membres assignats 
pel Consell d’Administració de l’ICS, representants del 
món professional, econòmic i social.

Els diferents consells compliran les condicions següents:

– Seran consells professionals.

– No seran remunerats.

– No tindran dietes per assistència.

– Seran els responsables de fer l’encàrrec de gestió a 
l’equip directiu de la filial.

– Seran els responsables del seguiment de resultats i del 
rendiment de comptes.

El professionalisme estarà representat en els consells 
d’ad ministració, tenint els mateixos drets i deures que la 
resta de consellers. Estaran inclosos en el grup de conse-
llers independents.

Les diferents filials no faran activitat privada que no esti-
gui contemplada en la definida com a facturació a tercers 
obligats. En aquest sentit, es comportaran com a qualse-
vol entitat de la XHUP de titularitat pública.

Les diferents filials no podran ser participades en fusions 
ni absorcions per tercers, ja que es constitueixen amb la 
voluntat de tenir l’ICS com a propietari únic. Sí que es 
podran fer aliances amb altres organitzacions en el for-
mat que es cregui més adient (consorcis, AIE, aliances 
estratègiques, convenis, etc.)

Les diferents filials seran 100% propietat de l’ICS i pú-
bliques, no es permet entrada de capital privat.

Durant tot el desplegament del projecte, les gerències ter-
ritorials juguen un paper de lideratge i cohesió de tota 
l’organització. En la mesura que el projecte es vagi des-
plegant, les gerències territorials aniran deixant pas a un 
altre model de governança basat en direccions de primà-
ria i hospital diferenciades i amb una atenció integrada 
basada, principalment, en els processos assistencials.

Pel que fa al model contractual i retributiu, el personal 
estatutari fix es transfereix de manera funcional a les fi-
lials creades, mantenint en tot moment els drets, deures 
i la seva vinculació orgànica a l’Administració. Es podrà 
estudiar en cada cas ofertes de laboralització voluntària. 
El personal estatutari interí i eventual passarà a un pro-
cés de laboralització.

Les funcions bàsiques de la matriu ICS (actual centre 
corporatiu) serien:

– Establir l’estratègia corporativa del Grup ICS.

– Supervisar la política financera i econòmica de les en-
titats filials.

– Consolidar els balanços i el compte de resultats de to-
tes les filials.

– Establir un sistema de retiment de comptes basat en la 
comptabilitat de costos que incorpori els indicadors de 
qualitat, de satisfacció i d’eficiència econòmica.

– Definir les bases de les polítiques de recursos humans 
del Grup i garantir l’aplicació d’aquestes polítiques a les 
filials.

– Elaborar i aprovar els pressupostos consolidats i les 
grans inversions a realitzar.

– Responsabilitzar-se de les sinergies i efectes escala en-
tre les entitats filials.

– Fixar els objectius del Grup.

– Liderar la interlocució externa del Grup.

– Centralitzar i difondre experiències per compartir entre 
la resta d’entitats del Grup per optimitzar-ne el rendiment 
(benchmarking).

– Assumir els sistemes globals de control des de les dife-
rents àrees: financera, d’activitat i de qualitat.

– Garantir el sistema d’informació comú i compartit del 
Grup, desenvolupant l’actual plataforma i incorporant les 
millores necessàries per donar resposta a les diferents fi-
lials.

– Establir les polítiques de qualitat assistencial del Grup.

La personalitat jurídica de les 22 empreses filials de 
l’ICS serà la que millor s’adapti als requeriments legals i 
de control en cada cas.

Barcelona, 14 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el paper dels professionals en els 
consells d’administració de les empreses de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-18897/09

Resposta del Govern
Reg. 64812 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de comprimits diaris anti-
retrovirals
Tram. 314-18898/09

Resposta del Govern
Reg. 64813 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18898/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de comprimits diaris antiretrovirals

Grup Parlamentari: GP SOC
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Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes escrites amb NT 314-18898/09 i 314-18900/09 es res-
ponen conjuntament.

El tractament per la infecció del VIH/sida, és individua-
litzat segons les circumstancies de cada pacient (la seva 
tolerància, si ha iniciat el tractament o ja fa temps que el 
va iniciar, el grau de compliment, l’eficàcia del tracta-
ment, etc.) per tant no hi ha un numero exacte de pasti-
lles com succeeix amb altres patologies infeccioses com 
la tuberculosi. Actualment, degut als avanços en el trac-
tament antiretroviral, el nombre de pastilles ha dismi-
nuït dràsticament des del seu inici (inicialment eren 
15-20 pastilles diàries, entre el tractament pròpiament 
antiretroviral i la profilaxi de les infeccions oportunis-
tes).

En els darrers anys han aparegut nous fàrmacs que en-
globen en un sol comprimit diversos principis actius que 
permeten reduir encara més aquest nombre de pastilles 
per dia, arribant a 1, 2 o 4 pastilles al dia. Això comporta 
a nivell mèdic una millora en el compliment del tracta-
ment per a determinats pacients perquè és mes fàcil de 
seguir, tot i que pot representar un major cost econòmic.

La variabilitat quant al nombre de comprimits diaris 
d’antiretrovirals per pacient no és prou significativa si 
comparem l’any 2011 amb l’any 2010, pel que no reper-
cuteix en l’efectivitat i el compliment del tractament.

Els canvis en la medicació o en la prescripció del tracta-
ment del VIH/sida, han de seguir les pautes de les guies 
i recomanacions terapèutiques nacionals i internacionals, 
que es revisen periòdicament. El tractament antiretro-
viral però, ha de ser individualitzat perquè factors com 
la tolerància, l’existència de resistències, entre d’altres, 
afecten l’efectivitat i el compliment del tractament.

Per una altra banda, existeixen els estudis d’assajos clí-
nics, que són aprovats pels corresponents comitès d’ètica 
dels centres hospitalaris, que compten amb el consenti-
ment del pacient i en el qual s’estableix un protocol de 
tractament específic, que pot variar respecte a les pautes 
establertes en les recomanacions abans esmentades.

A finals de 2010, es va crear el Programa d’Harmonitza-
ció de la MDHA, en el qual un dels grups terapèutics que 
s’avaluen són els antiretrovirals. La finalitat d’aquest Pro-
grama és assegurar l’equitat en l’accés de la medicació 
hospitalària de dispensació ambulatòria en l’àmbit del 
CatSalut, la millora en els nivells d’eficiència i efectivitat 
i el nivell d’utilitat terapèutica, tenint en compte els marc 
de disponibilitat de recursos econòmics.

Barcelona, 14 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis en la medicació hospitalà-
ria de dispensació ambulatòria per als paci-
ents portadors del VIH o afectats per la sida
Tram. 314-18900/09

Resposta del Govern
Reg. 64813 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18898/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la permissió de l’activitat privada no ur-
gent en les filials de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-18901/09

Resposta del Govern
Reg. 64812 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les fusions, les absorcions, els con-
sorcis o les empreses mixtes entre l’Institut 
Català de la Salut i altres empreses
Tram. 314-18902/09

Resposta del Govern
Reg. 64812 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’entrada de capital privat a les filials 
de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-18904/09

Resposta del Govern
Reg. 64812 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18896/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el paper de les gerències territorials 
de l’Institut Català de la Salut amb relació a 
les noves empreses filials
Tram. 314-18905/09

Resposta del Govern
Reg. 64812 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el model contractual i retributiu dels 
professionals sanitaris de l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 314-18906/09

Resposta del Govern
Reg. 64812 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les funcions de l’Institut Català de la 
Salut
Tram. 314-18908/09

Resposta del Govern
Reg. 64812 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la personalitat jurídica de les empre-
ses filials de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-18909/09

Resposta del Govern
Reg. 64812 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18896/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament de l’Hospital Universi-
tari Doctor Josep Trueta a Salt (Gironès)
Tram. 314-18910/09

Resposta del Govern
Reg. 65363 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18910/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament de l’Hospital Universitari Doctor Josep 
Trueta a Salt (Gironès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch, Marina Geli i Fà-
brega

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

que les preguntes escrites amb NT 314-18910/09 i 314-
18911/09 es responen conjuntament.

El nou Hospital Josep Trueta disposa d’un projecte bàsic 
ja finalitzat però l’actual context econòmic, l’elevat cost 
associat a la construcció, l’ordenació urbanística, les difi-
cultats de convivència de les futures obres amb l’activitat 
assistencial i la llarga durada prevista per les obres, entre 
d’altres circumstàncies, aconsellen estudiar alternatives 
en el plantejament i en el calendari global de les actua-
cions a dur a terme.

El Departament de Salut ha impulsat la constitució d’una 
comissió formada per representants del CatSalut, l’Ins-
titut Català de la Salut, l’Ajuntament de Girona i la De-
legació del Govern que decidirà com ha de ser el nou 
Hospital Josep Trueta per donar resposta a les necessitats 
assistencials i també per estudiar la idoneïtat de l’actual 
emplaçament o, si s’escau, buscar-ne un altre.

Barcelona, 16 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terrenys per a l’emplaçament de 
l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta a 
Salt (Gironès)
Tram. 314-18911/09

Resposta del Govern
Reg. 65363 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18910/09.



30 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 324

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis fets amb relació al nou em-
plaçament de l’Hospital Universitari Doctor 
Josep Trueta
Tram. 314-18912/09

Resposta del Govern
Reg. 65364 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18912/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis fets amb relació al nou emplaçament de l’Hospi-
tal Universitari Doctor Josep Trueta

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch, Marina Geli i Fà-
brega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes escrites amb NT 314-18912/09 a 314-18914/09 es res-
ponen conjuntament.

El Departament de Salut, ni directament ni mitjançant 
l’ajuntament de Salt o el de Girona ha encarregat cap es-
tudi en relació al nou l’Hospital Universitari de Girona, 
Doctor Josep Trueta.

Des del Departament de Salut hem defensat que la vin-
culació del nou hospital Josep Trueta amb el recinte de la 
facultat de medicina de la UdG és un punt favorable, ja 
que permetria la constitució d’un parc sanitari docent i 
de recerca, però es tracta d’una proposta de futur que ho-
res d’ara no s’ha acabat de concretar, per tant considerant 
que la proximitat d’ambdues estructures és un valor afe-
git, un canvi d’ubicació del nou Trueta no condiciona el 
futur de la Facultat de Medicina. En referència a l’edifici 
de Recerca, no és imprescindible que estigui en el mateix 
recinte, però atès que és necessari –prop o lluny del re-
cinte– cal continuar amb les accions que s’estan duent a 
terme actualment per a obtenir el finançament d’aquesta 
obra en la ubicació prevista.

Per l’any 2013 no hi ha previsió d’iniciar les obres del nou 
centre de recerca IDIBGI perquè a hores d’ara no se’n ha 
concretat la via de finançament.

Barcelona, 18 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el model de campus de salut amb re-
lació a l’Hospital Universitari Doctor Josep 
Trueta
Tram. 314-18913/09

Resposta del Govern
Reg. 65364 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18912/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de l’Institut d’Investiga-
ció Biomèdica de Girona
Tram. 314-18914/09

Resposta del Govern
Reg. 65364 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-18912/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de les facultats de me-
dicina, infermeria i salut en el Campus True-
ta, de Girona
Tram. 314-18915/09

Resposta del Govern
Reg. 64883 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18915/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de les facultats de medicina, infermeria i sa-
lut en el Campus Trueta, de Girona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch, Marina Geli i Fà-
brega

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

En els exercicis pressupostaris 2011 i 2012, el Govern ha 
hagut de fer ajustaments i aplicar mesures de caràcter ex-
traordinari per reconduir els comptes públics i recuperar 
la sostenibilitat de les finances.

Per això, l’esforç inversor de la Generalitat s’ha contin-
gut, de manera que les inversions i les transferències de 
capital s’han vist reduïdes de forma significativa. En con-
cret, pel que fa al Programa d’inversions universitàries 
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2007-2013, la disponibilitat pressupostària per a l’anua-
litat 2012 és de 19,6 milions d’euros per al conjunt de les 
universitats públiques.

En conseqüència, en aquests moments la Generalitat no 
disposa de recursos suficients per impulsar la construcció 
de les Facultats de Medicina i Infermeria en el Campus 
Trueta-Girona-Sarrià de forma immediata.

Cal dir que en el moment en què es va veure que la tem-
poralitat en l’actual ubicació s’allargava, es van fer inver-
sions per a què la Facultat de Medicina tingués uns estàn-
dards adequats a la resta d’equipaments de la Universitat 
de Girona, i que la seva activitat es complementés amb 
els equipaments clínics de l’hospital Josep Trueta.

D’altra banda, no serà possible planificar els recursos 
necessaris per a la construcció de les noves facultats al 
campus de Sarrià de Ter fins a disposar d’un nou progra-
ma d’inversions universitàries.

Finalment, també cal tenir en compte que la construcció 
d’aquestes facultats va associada al nou Hospital Josep 
Trueta, la construcció del qual la Generalitat, per raons 
pressupostàries, tampoc no pot fer-hi front.

Barcelona, 14 de maig de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la compra d’activitat a la 
Clínica Girona i a la Clínica Salus Infermorum
Tram. 314-18916/09

Resposta del Govern
Reg. 65365 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18916/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la compra d’activitat a la Clínica Girona i a 
la Clínica Salus Infermorum

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch, Marina Geli i Fà-
brega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que a l’annex es 
detalla la informació sol·licitada.

Barcelona, 16 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits tancats a l’Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol, de Bada-
lona (Barcelonès)
Tram. 314-19114/09

Resposta del Govern
Reg. 65366 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-19114/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits tancats a l’Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol, de Badalona (Barcelonès)

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 utilització de llits als centres hospitalaris és variable 
al llarg de l’any i depèn de diferents factors com l’evolu-
ció de la demanda assistencial i la programació de l’ac-
tivitat.

En data 1 d’abril de 2012, concretament, l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol hi havia 72 llits convencionals no ope-
ratius; mentre que tots els llits de crítics estaven opera-
tius.

Barcelona, 18 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pacients en llista d’espera a l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès), que han estat de-
rivats a altres centres
Tram. 314-19115/09

Resposta del Govern
Reg. 65367 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-19115/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els pacients en llista d’espera a l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), que 
han estat derivats a altres centres

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:
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Les derivacions de procediments en llista d’espera de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, durant l’any 2011, 
van ser: 8 tiroïdectomies, 30 galindons i 205 circumci-
sions-vasectomies a la Clínica Plató i 265 procediments 
de cirurgia menor a Mutuam.

Les derivacions realitzades, de gener a març de l’any 
2012, han estat: 52 hèrnies engonals, 13 artroscòpies de 
genoll, 15 galindons a la Clínica Plató; 47 colecistec-
tomies i 26 galindons a l’Hospital Sagrat Cor. També 
s’han derivat 10 pacients per patologia endometrial lleu 
a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues.

El criteri per realitzar les derivacions han estat millorar 
el temps d’espera i accessibilitat dels pacients en llistes 
d’espera quirúrgica, prèvia acceptació dels mateixos, 
sense increment de compra addicional als centres de des-
tinació.

Barcelona, 18 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la rehabilitació de la façana del centre 
corporatiu de l’Institut Català de la Salut, a 
Barcelona
Tram. 314-19120/09

Resposta del Govern
Reg. 65368 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-19120/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
rehabilitació de la façana del centre corporatiu de l’Insti-
tut Català de la Salut, a Barcelona

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

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

El projecte de rehabilitació de la façana del Centre Cor-
poratiu de l’Institut Català de la Salut contempla els tre-
balls d’arranjament de les dues cornises, la de la 1a plan-
ta, i la superior de la 5a planta. Són les dues parts que 
presenten un considerable perill.

Per poder valorar el tipus d’intervenció a fer, desprès de 
posar les xarxes de protecció, s’han dut a terme prèvia-
ment unes anàlisis dels materials i sistema constructiu. 
S’ha verificat que es tracta de pedra natural tipus Mont-
juïc pròpia de l’època, anys 1950, amb anclatges amb 
barres d’acer llises, la corrosió de les quals provoca el 
trencament de la pedra amb les caigudes que es van pro-
duir en dues ocasions.

El pressupost de licitació de la rehabilitació de les parts 
que representen un perill imminent és d’uns 250.000 eu-

ros IVA inclòs. La ubicació de l’immoble presenta interès 
per les empreses de publicitat, la qual cosa pot contribuir 
al finançament de l’obra en un 25 o 30 per cent del seu 
import.

D’altra banda, en el projecte es va contemplar l’estudi de 
l’estat de la totalitat de la façana, la rehabilitació de la 
qual podria representar una xifra econòmica superior al 
doble de la indicada, amb els tractaments de la pedra dels 
paraments verticals, igualat de la pedra, etc., qüestions 
que s’han desestimat i no s’executaran en aquesta licita-
ció per no representar perill.

L’obra està prevista per a finals de l’estiu amb un termini 
d’execució màxim de tres mesos.

Barcelona, 18 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació del Programa de prevenció 
i atenció a la cronicitat
Tram. 314-19179/09

Resposta del Govern
Reg. 65369 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-19179/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació del Programa de prevenció i atenció a la cro-
nicitat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-19179/09 a 314-19181/09 es responen 
conjuntament.

El 31 de desembre de 2012, es va nomenar el responsable 
operatiu del Programa de prevenció i atenció a la croni-
citat i es constitueix el grup de treball que assumeix les 
tasques de disseny i implantació del Programa. Aquest 
grup de treball el constitueixen 2 metges de família (de-
dicació completa), 2 infermers (dedicació parcial), 1 ad-
ministratiu (dedicació parcial) i 1 auxiliar administratiu 
(dedicació completa).

El 28 de febrer de 2012, es van aprovar els documents, 
conceptual i operatiu, del Programa de prevenció i aten-
ció a la cronicitat. A més, s’incorpora com a document de 
referència del Programa, el document elaborat pel Con-
sell Assessor de la Cronicitat i que tracta sobre la situació 
de la cronicitat a Catalunya.

Els documents s’han elaborat i aprovat seguint les direc-
trius de l’Acord de govern que va crear el Programa, i 
d’acord amb el calendari previst. Els documents estaran 
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disponibles al web del Departament de Salut en les pro-
peres setmanes i el document operatiu s’actualitzarà pe-
riòdicament per a què tots els agents coneguin en quin 
punt d’avenç està cadascun dels projectes.

També s’ha articulat la participació del Departament de 
Benestar Social i Família i s’han incorporat professionals 
d’aquest Departament al grup de treball, per tal de desen-
volupar conjuntament els projectes i avançar en els fronts 
de treball que són compartits o tenen interrelacions. Ai-
xí, el 22 de març, els consellers de Salut i de Benestar So-
cial i Família van presentar els documents i el Programa 
a tots els agents dels sectors sanitari i social, amb la par-
ticipació d’aproximadament un miler de persones.

D’altra banda, el Departament de Salut participa en la Es-
trategia de Crónicos del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad per tal de preservar que el model de 
les estratègies del Ministerio incorpori les particularitats 
del model català, tant en el seu desenvolupament com en 
la seva implantació. El responsable operatiu del Progra-
ma és la persona anomenada com a representant institu-
cional en la línia estratègica d’atenció a la cronicitat es-
tablerta pel Ministerio. En el grup assessor de tècnics hi 
participa també un tècnic del Programa de cronicitat.

També s’ha creat un grup de treball institucional amb el 
Departament de Salut del País Basc per compartir i col-
laborar en els assumptes relatius a la cronicitat. Aquest 
grup de treball té previstes un mínim de tres trobades 
anuals.

Finalment, el Departament de Salut amb la col·laboració 
de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comu-
nitaria i de la Sociedad Española de Medicina Interna or-
ganitza el proper Congreso Nacional de Atención Sanita-
ria al Paciente Crónico, que es celebrarà a Barcelona al 
mes d’octubre de 2013.

A l’annex es detallen les activitats i el calendari previst 
per al Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de 
Catalunya.

Barcelona, 18 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’aplicació del Programa 
de prevenció i atenció a la cronicitat
Tram. 314-19180/09

Resposta del Govern
Reg. 65369 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-19179/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els recursos específics destinats al Pro-
grama de prevenció i atenció a la cronicitat
Tram. 314-19181/09

Resposta del Govern
Reg. 65369 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-19179/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’operacions d’hèrnies i colo-
noscòpies derivades de l’Hospital de Bellvit-
ge a altres centres
Tram. 314-19182/09

Resposta del Govern
Reg. 65370 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-19182/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’operacions d’hèrnies i colonoscòpies derivades 
de l’Hospital de Bellvitge a altres centres

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

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

El nombre d’hèrnies i colonoscòpies derivades a altres 
centres procedents de la llista d’espera de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge, de gener a març de l’any 2012, ha 
estat de 52 hèrnies engonals a la Clínica Plató i cap co-
lonoscòpia.

El criteri per realitzar les derivacions han estat millorar 
el temps d’espera i l’accessibilitat dels pacients en llistes 
d’espera quirúrgica, prèvia acceptació dels mateixos.

Barcelona, 18 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’afectats per 
hepatitis C del 2003 al 2011
Tram. 314-19183/09

Resposta del Govern
Reg. 65371 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-19183/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’afectats per hepatitis C del 2003 
al 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes escrites amb NT 314-19183/09 a 314-19185/09 es res-
ponen conjuntament.

L’hepatitis C forma part del llistat de Malalties de De-
claració Obligatòria (MDO) des de l’any 2010. Ante-
riorment es notificaven sota una rúbrica inespecífica que 
s’anomenava altres hepatitis víriques.

El sistema MDO obliga als professionals sanitaris a de-
clarar només els casos aguts d’hepatitis C. Una hepati-
tis C és aguda quan s’observa una seroconversió recent 
(en els darrers 6 mesos) a anti-VHC.

Les hepatitis C que es notifiquen al sistema MDO englo-
ben tant les que cursen de forma asimptomàtica com les 
clíniques, ja que el que les fa sospitar és la seroconversió 
recent, i això és el que els metges comuniquen a les uni-
tats de vigilància epidemiològica (UVEs)

En les UVEs es realitza un seguiment passats 6 mesos 
de la declaració dels casos per tal de veure l’evolució en 
aquell moment. La taula següent mostra les dades d’evo-
lució (als 6 mesos) de les hepatitis C agudes notificades al 
sistema MDO en el període 2003-2011.

Evolució de la malaltia Percentage (%)

Curació 42,5
Defunció 2,4
Hepatitis crònica 50,8
Ns/nc 4,3

El nombre de persones amb hepatitis C amb tractament 
durant el període 2003-2010 van ser:

En un 98% de casos, el tractament efectuat va ser la com-
binació de dos fàrmacs: Interferó pegilat i ribavirina que, 

durant aquest període, ha estat el tractament d’elecció 
d’acord amb les fitxes tècniques i les guies de tractament. 
En el 2% dels casos restants, el tractament administrat ha 
estat l’Interferó pegilat sense l’addició de ribavirina o bé 
l’Interferó sense pegilar

amb o sense ribavirina. El principal motiu per no rebre la 
teràpia estàndard va ser l’elevada probabilitat de desen-
volupar efectes adversos.

La durada del tractament depèn del genotip viral que pre-
senta el pacient. Així quan presenten un genotip viral de 
tipus 1, 4, 5 o 6 es realitzen 48 setmanes de tractament 
mentre que els pacients que presenten genotip viral de ti-
pus 2 o 3 realitzen 24 setmanes de tractament.

En els casos de pacients coinfectats pel virus de l’Hepati-
tis C i el virus de la SIDA, el tractament sempre té 48 set-
manes de durada, independentment del genotip viral que 
causi l’hepatitis C.

La introducció al finançament del Sistema Nacional de 
Salut, dels nous medicaments per al tractament de l’he-
patitis C, boceperevir i telaprevir, ha estat acompanya-
da dels Criterios y recomendaciones generales para el 
tratamiento con boceprevir y telaprevir de la hepati-
tis C (VHC) en pacientes monoinfectados elaborat per la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios, mitjançant un grup d’experts en el qual, des de Ca-
talunya, es va participar activament, i aprovats, el 28 de 
febrer de 2012, en el sí de la Comisión de farmacia de 
la Dirección General de Cartera de Servicios del SNS y 
Farmacia.

A Catalunya, el Programa d’harmonització farmacotera-
pèutica de la medicació hospitalària de dispensació am-
bulatòria, ha elaborat els dictàmens que estableixen els 
criteris d’utilització de boceprevir i telaprevir per a la in-
fecció de l’hepatitis C en l’àmbit del CatSalut. Per a la 
seva prescripció, a càrrec del CatSalut, a partir del mes 
de maig cal l’informe favorable del Consell Assessor de 
les Hepatitis Víriques del Departament de Salut, d’acord 
amb els criteris dels esmentats dictàmens.

Barcelona, 18 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones en tractament 
per hepatitis C del 2003 al 2010
Tram. 314-19184/09

Resposta del Govern
Reg. 65371 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-19183/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de les queixes dels paci-
ents d’hepatitis C amb relació a l’autoritza-
ció de nous medicaments
Tram. 314-19185/09

Resposta del Govern
Reg. 65371 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-19183/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió de l’atenció pediàtrica del 
consultori de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Pe-
nedès)
Tram. 314-19267/09

Resposta del Govern
Reg. 65372 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-19267/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió de l’atenció pediàtrica del consultori de Sant 
Llorenç d’Hortons (Alt Penedès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, Jo-
sep M. Sabaté Guasch

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

Les mesures de sostenibilitat del sistema sanitari de Ca-
talunya fan necessària l’optimització dels recursos hu-
mans disponibles i, en molts casos, cal la concentració 
d’alguna part de la cartera de serveis.

El model d’atenció pediàtrica de Catalunya garanteix que 
tots els nens menors de 15 any tenen un pediatre de refe-
rència, no obstant això, estableix que aquest no és l’únic 
professional implicat en l’atenció i cura dels infants, sinó 
que també hi participen els metges de família i els diplo-
mats d’infermeria, especialment aquests últims en el se-
guiment del Programa del nen sa.

En aquest cas, l’atenció dels problemes aguts de la pobla-
ció de la franja pediàtrica seguirà garantida en el Con-
sultori Municipal per part del metge de família, així com 
per les actuacions d’infermeria pel que fa a les tècniques 
corresponents (cures, retirada de punts de sutura, injecta-
bles, etc.) i també les atencions preventives a les escoles, 
com és el cas de les vacunacions.

El municipi de Sant Llorenç d’Hortons forma part de 
l’Àrea Bàsica de Salut de Martorell Rural que comprèn, a 
més, els municipis de Castellví de Rosanes, Gelida, Sant 
Esteve Sesrovires i Masquefa.

Les famílies amb nens menors de 15 anys podran escollir 
pediatre de referència a qualsevol dels centres de l’ABS 
que en disposen com és el cas de Gelida, Masquefa o 
Sant Esteve Sesrovires.

Barcelona, 18 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprovació d’un pla d’instal·lació de 
desfibril·ladors en espais públics
Tram. 314-19315/09

Resposta del Govern
Reg. 65373 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-19315/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprovació d’un pla d’instal·lació de desfibril·ladors en es-
pais públics

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Consol Prados Martínez, Josep M. Sabaté 
Guasch

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

La instal·lació d’aparells de desfibril·lació externa auto-
màtica està regulada pel Decret 355/2002, de 24 de de-
sembre i pel Reial Decret 365/2009, de 20 de març. A més, 
cal tenir en compte el Decret 82/2010, de 29 de juny, 
del Departament d’Interior. Actualment hi ha en pro-
cés d’elaboració, un nou decret que fa especial èmfasi 
en la instal·lació dels aparells en llocs públics, per facili-
tar una distribució i un ús més ampli. En qualsevol cas, 
des del Departament de Salut no es promou la instal·lació 
d’aquests aparells, sinó que se’n regula l’ús i les condi-
cions en les quals s’usen i, naturalment, tot això seguint 
les recomanacions dels organismes internacionals impli-
cats i les societats científiques.

D’altra banda, i per tal de tenir informació fefaent sobre 
la conveniència d’endegar un pla d’instal·lació en el nostre 
medi, el Departament de Salut col·labora amb el Dipsalut, 
la Universitat de Girona i la Fundació Ramon Brugada, 
en el desenvolupament d’un estudi epidemiològic sobre 
l’ús i la instal·lació dels aparells a la Regió Sanitària de 
Girona (Projecte VITAL). Els resultats d’aquest estudi, 
que es preveu que durarà uns 10 anys, permetran saber 
els llocs, fixos o mòbils, més adequats per a la instal·lació 
dels aparells.

Abans d’endegar un pla d’aquestes característiques, és re-
comanable disposar dels resultats de l’esmentat estudi i 
poder, així, prendre una decisió amb dades locals i fe-
faents, atesa la freqüència de la malaltia coronària a Ca-
talunya, la manca d’informació sobre el rendiment de la 
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utilització d’aquests aparells en el nostre medi, i la neces-
sitat de conèixer el resultat previsible des d’una perspec-
tiva local.

Barcelona, 18 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’ingressos per la taxa tu-
rística
Tram. 314-19345/09

Resposta del Govern
Reg. 65235 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-19345/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’ingressos per la taxa turística

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Segons la Disposició final desena de la Llei 5/2012, del 
20 de març, de mesures fiscals, financeres i administra-
tives i de creació de l’impost sobre les estades en esta-
bliments turístics, aquest impost no entrarà en vigor fins 
l’1 de novembre de 2012. Per tant, en l’exercici pressu-
postari present possiblement no es podrà efectuar cap in-
grés sota aquest concepte. El reglament de l’impost de-
terminarà el seu procés de liquidació, entre el qual hi 
haurà l’establiment dels terminis.

Per a l’any 2013, i en funció de les dades actuals, la previ-
sió podria ser propera als 100 milions d’euros, xifra que, 
quan es coneguin noves dades de pernoctacions, es podrà 
reestimar. En el Projecte de llei de pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2013 es presentarà la xifra de la recapta-
ció prevista d’aquest impost amb més precisió.

Barcelona, 15 de maig 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 la prestació i el finançament del 
transport escolar
Tram. 310-00219/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65328 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.05.2012

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 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 en relació amb la 
prestació i el finançament del transport escolar?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures de contenció de la 
despesa pública previstes pel Departament 
de Governació i Relacions Institucionals
Tram. 310-00220/09

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 65378 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.05.2012

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 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: 

– Quines mesures pensa el Departament de Governació 
i Relacions Institucionals per contenir la despesa pública 
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mitjançant la reforma i racionalització de l’administra-
ció pública, adoptant mesures com la fusió o supressió de 
municipis i la supressió dels Consells Comarcals?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

Albert Rivera Díaz
Portaveu del SP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les operacions de finançament a 
empreses i autònoms de l’Institut Català de 
Finances
Tram. 310-00221/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 65687 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina valoració fa el Govern sobre les operacions de fi-
nançament a empreses i autònoms que ve realitzant l’Ins-
titut Català de Finances?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els convenis de mediació en ca-
sos de desnonament signats amb entitats 
d’estalvi
Tram. 310-00222/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 65688 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.05.2012

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 con-
venis de mediació en casos de desnonament signats amb 
entitats d’estalvi?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la implantació del sistema infor-
màtic e-justícia.cat
Tram. 310-00223/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 65689 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina valoració fa el Govern de la implantació del sis-
tema informàtic per a la gestió processal e-justicia.cat?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la vaga en el sector de l’ense-
nyament del 22 de maig
Tram. 310-00224/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65691 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 



30 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 324

3.25.05. TRAMITACIONS EN CURS 50

pregunta següent, 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 Govern sobre la jornada de vaga 
d’ensenyament del 22 de maig?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació de les persones més 
vulnerables
Tram. 310-00225/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 65692 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.05.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la si-
tuació de les persones més vulnerables a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els resultats de la reunió del 
Consell de Política Fiscal i Financera del 17 
de maig
Tram. 310-00226/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 65693 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.05.2012

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 
resultats per Catalunya del Consell de Política Fiscal i Fi-
nancera del passat dia 17 de maig de 2012?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els informes i els estudis elabo-
rats per l’Agència Catalana de Cooperació
Tram. 310-00227/09

Anunci
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65695 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.05.2012

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, 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 és la valoració del Govern sobre els informes i 
estudis elaborats per l’Agencia Catalana de Cooperació?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00141/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65329 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.05.2012

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, 
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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, 18 de maig 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. 317-00142/09

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65342 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.05.2012

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: 

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

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Alicia Sánchez-Camacho Pérez
Presidenta del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la retalla-
da en la partida dels pressupostos de l’Estat 
relativa a les polítiques actives d’ocupació
Tram. 317-00143/09

Anunci
Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt
Reg. 65588 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Laporta i Estruch, diputat no adscrit incorporat al 
Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 142 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 
Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat:

– Quina resposta té prevista el Govern que presideix da-
vant la retallada d’un 56% dels pressupostos de l’Estat en 
la partida de Polítiques Actives d’Ocupació a Catalunya 
i que suposa posar en perill la integració a la societat de 
les persones discapacitades?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Joan Laporta i Estruch
Diputat del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00144/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 65686 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.05.2012

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, 21 de maig 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. 317-00145/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65690 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 
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president de la Generalitat, 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 de l’ac-
tual situació política?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00146/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 65694 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.05.2012

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.

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

– Quin és el capteniment del Molt Honorable President 
de la Generalitat de Catalunya sobre la situació política 
actual?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’efectius polici-
als mobilitzats per a la reunió del Banc Cen-
tral Europeu
Tram. 311-02756/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64974 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quin ha estat el nombre d’efectius mobilitzats en el 
marc de l’operatiu desplegat en relació a la celebració de 
la reunió dels òrgans de direcció del Banc Central Euro-
peu? Es demana el desglossament per cos de policia (PG-
ME, CNP, Guàrdia Civil, Guàrdia Urbana, etc.)

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els efectius dels Mossos 
d’Esquadra mobilitzats per a la reunió del 
Banc Central Europeu
Tram. 311-02757/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64975 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Pel cas dels efectius de la PG-ME mobilitzats en el 
marc de l’operatiu desplegat en relació a la celebració de 
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la reunió dels òrgans de direcció del Banc Central Eu-
ropeu, es demana el desglossament numèric agregat per 
Regió Policial d’origen i ABP d’assignació habitual dels 
efectius desplegats, així com per tipus d’unitats (B R IMO, 
ARRO, etc.)

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els recursos materials dels 
Mossos d’Esquadra mobilitzats per a la reu-
nió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02758/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64976 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quins han estat els recursos materials mobilitzats en el 
marc de l’operatiu desplegat en relació a la celebració de 
la reunió dels òrgans de direcció del Banc Central Euro-
peu? Es demana desglossament per Regió Policial, ABP 
i per unitat a la que habitualment està assignat aquest re-
curs.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de patrulles des-
plegades per a la reunió del Banc Central 
Europeu
Tram. 311-02759/09

Anunci
Reg. 64977 i 65157 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 

següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quin ha estat el nombre de patrulles a peu i en vehicle 
amb les que ha constat l’operatiu policial organitzat per a 
la cimera del Banc Central Europeu? Quines han estat les 
franges horàries en que s’han desplegat? De quantes ho-
res han estat els torns d’aquestes patrulles? A quins dis-
trictes de la ciutat de Barcelona o altres poblacions s’han 
desplegat?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les hores de vol, el combus-
tible i el cost dels helicòpters que sobrevola-
ven Barcelona per la reunió del Banc Central 
Europeu
Tram. 311-02760/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64978 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quantes hores de vol, quant combustible i quin cost 
econòmic van tenir els helicòpters que sobrevolaren Bar-
celona durant els dies de la cimera del Banc Central Eu-
ropeu?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les hores treballades pels 
efectius dels Mossos d’Esquadra per a la re-
unió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02761/09

Anunci
Reg. 64979 i 65158 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el còmput total d’hores treballades per efectius 
de la PG-ME en aquest operatiu policial organitzat per a 
la cimera del Banc Central Europeu? Quantes d’aquestes 
hores totals són computables com a hores extraordinàri-
es? Es demana el desglossament de les hores extraordi-
nàries per Regió Policial d’origen, ABP i unitat d’assig-
nació habitual.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la compensació de les ho-
res extraordinàries fetes pels mossos d’es-
quadra que van treballar durant la reunió del 
Banc Central Europeu
Tram. 311-02762/09

Anunci
Reg. 64980 i 65159 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin serà el mecanisme de compensació de les hores 
extraordinàries treballades pels efectius presents en l’ope-
ratiu policial organitzat per a la cimera del Banc Central 
Europeu? Quin percentatge es compensarà econòmica-
ment i quin percentatge en forma de dies afegits de des-
cans del servei? Quin nombre d’hores de descans s’assig-
naran per cada hora extraordinària treballada?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la compensació als mossos 
d’esquadra que es van mobilitzar per la reu-
nió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02763/09

Anunci
Reg. 64981 i 65160 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Han percebut els i les policies de la Generalitat desple-
gats en l’operatiu policial organitzat per a la cimera del 
Banc Central Europeu alguna compensació econòmica o 
en espècie en forma de dietes o altres conceptes retribu-
tius de qualsevol natura?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost global de l’operació 
policial desplegada per a la reunió del Banc 
Central Europeu
Tram. 311-02764/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64982 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin ha estat el cost econòmic global de l’operatiu des-
plegat en relació a la celebració de la reunió dels òrgans 
de direcció del Banc Central Europeu? Es demana igual-
ment el desglossament imputable per a cada cos i força 
de seguretat (PG-ME, CNP, GC, GUB, etc.)

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el rescabalament de les des-
peses de seguretat originades per la reunió 
del Banc Central Europeu
Tram. 311-02765/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64983 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Pensa la Generalitat rescabalar-se de les despeses de 
seguretat que s’han originat? Quina és la via administra-
tiva i el concepte jurídic pel qual compta rescabalar-se? 
A quina o quines administracions girarà factures la Ge-
neralitat en aquest procés de rescabalament i per quins 
imports i conceptes si escau?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de detencions re-
lacionades amb l’operació policial desplega-
da per a la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02766/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64984 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes detencions han tingut lloc relacionades amb 
l’operatiu desplegat en relació a la celebració de la reu-
nió dels òrgans de direcció del Banc Central Europeu? 
A quins indrets i per quins fets delictius s’han produït 
aquestes detencions?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mobilitzacions previstes 
per al 3 de maig de 2012 que coneixia el De-
partament d’Interior
Tram. 311-02767/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64985 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– De quines mobilitzacions tenia coneixement el Depar-
tament d’Interior, a part de les comunicades pels estudi-
ants, pel dia 3 de maig?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’identificacions 
i escorcolls fets durant la reunió del Banc 
Central Europeu
Tram. 311-02768/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64986 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quantes identificacions i escorcolls es van produir en-
tre els dies 2 a 4 de maig relacionades amb la cimera del 
Banc Central Europeu?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de mossos d’es-
quadra vestits de paisà que van estar de ser-
vei durant la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02769/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64987 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quants Mossos d’Esquadra vestits de paisà van estar de 
servei el dia 3 de maig a Barcelona, en el marc de la ci-
mera del Banc Central Europeu?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de mossos d’es-
quadra vestits de paisà i encaputxats que 
van estar de servei durant la reunió del Banc 
Central Europeu
Tram. 311-02770/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64988 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quants Mossos d’Esquadra vestits de paisà i encaput-
xats van estar de servei el dia 3 de maig a Barcelona, en 
el marc de la cimera del Banc Central Europeu?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la funció dels mossos d’es-
quadra vestits de paisà i encaputxats durant 
la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02771/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64989 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quina funció tenien els Mossos d’Esquadra vestits de 
paisà i encaputxats a Barcelona, els dies de la cimera del 
Banc Central Europeu?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la funció dels mossos d’es-
quadra vestits de paisà i amb identificació 
durant la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02772/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64990 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quina funció tenien els Mossos d’Esquadra vestits de 
paisà i amb identificació a Barcelona, els dies de la cime-
ra del Banc Central Europeu?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les vegades que s’ha suspès 
el Tractat de Schengen per les reunions del 
Banc Central Europeu
Tram. 311-02773/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64991 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– El Govern té constància de quants cops s’ha suspès el 
tractat de Schengen en el marc de les reunions del Banc 
Central Europeu?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’operació policial organitza-
da per la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02774/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64992 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quina valoració fa el Govern de l’operatiu policial or-
ganitzat a Barcelona en el marc de la cimera del Banc 
Central Europeu?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la coordinació del disposi-
tiu policial organitzat per la reunió del Banc 
Central Europeu
Tram. 311-02775/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64993 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quina valoració fa el Govern de la coordinació del dis-
positiu policial en el marc de la cimera del Banc Central 
Europeu a Barcelona?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el responsable tècnic de la 
coordinació del dispositiu policial organitzat 
per la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02776/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64994 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Qui era el màxim responsable tècnic en la coordinació 
del dispositiu policial de la cimera del Banc Central Eu-
ropeu a Barcelona?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la preservació de les compe-
tències de la Generalitat en matèria de segu-
retat amb relació a la reunió del Banc Cen-
tral Europeu
Tram. 311-02777/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64995 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Creu el Govern que les competències de la Generalitat 
de Catalunya en matèria de seguretat en el marc del dis-
positiu, en la cimera del Banc Central Europeu a Barce-
lona han quedat preservades i reconegudes?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius de la detenció 
de dos representants sindicals a l’empresa 
S EAT, a Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 311-02778/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64996 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins són els motius per a la detenció de dos represen-
tants sindicals (un de la Unió General de Treballadors i 
l’altre de Comissions Obreres) a l’empresa SEAT de Mar-
torell el passat 25 d’abril?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la persona que va ordenar la 
detenció de dos representants sindicals a 
l’empresa SEAT, a Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 311-02779/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64997 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Qui va ordenar la detenció dels dos representants sin-
dicals (un de la Unió General de Treballadors i l’altre de 
Comissions Obreres) a l’empresa SEAT de Martorell el 
passat 25 d’abril?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la instal·lació de càmeres de 
vigilància a Barcelona durant la reunió del 
Banc Central Europeu
Tram. 311-02780/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64998 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– En el marc de la cimera del Banc Central Europeu es 
van instal·lar càmeres de vigilància a la ciutat de Barcelo-
na? Si es així, quantes i en quins indrets?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la petició d’autorització per 
a instal·lar càmeres de vigilància a Barcelona 
durant la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02781/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64999 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– El Departament d’Interior va demanar les autoritza-
cions pertinents (Fiscalia, Judicatura, etc.) per tal d’instal-
lar càmeres de vigilància a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’actuació de la policia en la 
detenció de dos representants sindicals a 
l’empresa SEAT, a Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 311-02782/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 65000 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Considera el Govern que l’actuació de la policia en la 
detenció dels dos representants sindicals (un de la Unió 
General de Treballadors i l’altre de Comissions Obreres) 
a l’empresa SEAT de Martorell el passat 25 d’abril va ser 
ajustada a dret?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la web de col·laboració ciu-
tadana per a la identificació dels responsa-
bles d’actes violents
Tram. 311-02783/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 65001 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Considera el Govern que la pàgina web de col·laboració 
ciutadana amb el Departament d’Interior per a la identi-
ficació dels responsables dels actes violents del dia 29 de 
març s’ajusta a dret?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les consultes jurídiques fe-
tes per a garantir que la web de col·laboració 
ciutadana no vulnera la presumpció d’inno-
cència
Tram. 311-02784/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 65002 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines consultes jurídiques ha fet el Departament d’In-
terior per tal de garantir que la pàgina web de col·laboració 
ciutadana s’ajusta a dret i no vulnera la presumpció d’in-
nocència?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les declaracions de repre-
sentants de la justícia amb relació a la web 
de col·laboració ciutadana
Tram. 311-02785/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 65003 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quina valoració fa el Govern sobre les declaracions re-
alitzades per diferents representants del món de la Jus-
tícia en referència a la pàgina web de col·laboració ciu-
tadana?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius per a retirar foto-
grafies de la web de col·laboració ciutadana
Tram. 311-02786/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 65004 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Per quins motius el Departament d’Interior va retirar 
fotos de la pàgina web de col·laboració ciutadana?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de reunions tin-
gudes pel Ple del Consell Assessor de Salut 
Mental i Addiccions del 2011 ençà
Tram. 311-02787/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65118 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes reunions ha celebrat el Plenari del Consell As-
sessor de Salut Mental i Addiccions durant 2011 i de ge-
ner a abril 2012 i en quines dates?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de reunions tin-
gudes per la Comissió Permanent del Con-
sell Assessor de Salut Mental i Addiccions 
del 2011 ençà
Tram. 311-02788/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65119 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes reunions ha celebrat la Comissió Permanent 
del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions durant 
2011 i de gener a abril 2012 i en quines dates?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de reunions tin-
gudes pel Consell Assessor d’Experts del 
Pla director de salut mental i addiccions del 
2011 ençà
Tram. 311-02789/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65120 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes reunions ha celebrat el Consell Assessor d’ex-
perts del Pla director de salut mental i addiccions durant 
2011 i de gener a abril de 2012 i en quines dates?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les raons per les quals no 
s’ha reunit regularment el Consell Assessor 
en Salut Mental i Addiccions
Tram. 311-02790/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65121 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Per quines raons no s’ha reunit regularment el Consell 
Assessor en Salut Mental i Addiccions?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures preses pel De-
partament de Salut per a reforçar la xarxa de 
salut mental
Tram. 311-02791/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65122 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures ha pres el Departament de Salut per re-
forçar la xarxa de salut mental donat l’impacte de la crisi 
econòmica en la salut mental?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les intencions d’Uniland de 
reduir dràsticament el personal de la planta 
de Vallcarca (Garraf)
Tram. 311-02792/09

Anunci
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65141 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Té coneixement el Govern de les intencions de l’empre-
sa Uniland de fer una reducció dràstica de personal a la 
planta de Vallcarca al Garraf? Coneix el Govern les cau-
ses d’aquest tancament temporal?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les gestions amb relació al 
tancament temporal de la planta d’Uniland a 
Vallcarca (Garraf)
Tram. 311-02793/09

Anunci
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65142 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines són les gestions que ha fet el Govern de la Ge-
neralitat en relació al tancament temporal de la planta de 
Vallcarca anunciat per l’empresa Uniland?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’impacte econòmic i sec-
torial del tancament temporal de la planta 
d’Uniland a Vallcarca (Garraf)
Tram. 311-02794/09

Anunci
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65143 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina valoració fa el Govern pel que fa a l’impacte eco-
nòmic i sectorial del tancament temporal de la planta de 
Vallcarca, per part de l’empresa Uniland?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’afectació del tancament 
temporal de la planta d’Uniland a Vallcarca 
(Garraf) en la producció d’àrids
Tram. 311-02795/09

Anunci
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65144 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Té coneixement el Govern de l’afectació que el tanca-
ment temporal de la planta d’Uniland pot produir en la 
producció d’àrids a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’impacte del tancament 
temporal de la planta d’Uniland a Vallcarca 
(Garraf) en la planta de Santa Margarida i els 
Monjos (Alt Penedès)
Tram. 311-02796/09

Anunci
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65145 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Ha estudiat el Govern l’impacte que el tancament tempo-
ral de la planta de Vallcarca pot produir en la planta de San-
ta Margarida i Els Monjos, a nivell de manteniment de la 
producció com a nivell de manteniment de llocs de treball?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les raons del trasllat dels 
operadors del CECAT de Barcelona al CE-
CAT de Reus durant la reunió del Banc Cen-
tral Europeu a Barcelona
Tram. 311-02798/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65171 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Del 30 d’abril al 5 de maig amb motiu de la reunió del 
Banc Central Europeu a Barcelona es va procedir al tras-
llat dels operadors del CECAT Barcelona al CECAT 
Reus, situació que es va repetir del 12 al 16 de maig, du-
rant aquests dies per tant només va estar operativa la Sala 
CECAT de Reus sense el backup de la Sala CECAT de 
Barcelona, per quin motius es va procedir al trasllat dels 
operadors del CECAT DE Barcelona al CECAT de Reus?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres Hortènsia Grau Juan
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la inhabilitació del CECAT de 
Barcelona durant la reunió del Banc Central 
Europeu
Tram. 311-02799/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65172 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Del 30 d’abril al 5 de maig amb motiu de la reunió 
del Banc Central Europeu a Barcelona es va procedir al 
trasllat dels operadors del CECAT Barcelona al CECAT 
Reus, situació que es va repetir del 12 al 16 de maig, du-
rant aquests dies per tant només va estar operativa la Sala 
CECAT de Reus sense el backup de la Sala CECAT de 
Barcelona, considera el Govern que la reunió de coordi-
nació dels diferents cossos de les forces de seguretat que 
intervenen en dispositius específics ad hoc justifica inha-
bilitar la sala principal de coordinació i informació de la 
protecció civil a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres Hortènsia Grau Juan
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el garantiment de la pro-
tecció civil durant la reunió del Banc Central 
Europeu
Tram. 311-02800/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65173 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Del 30 d’abril al 5 de maig amb motiu de la reunió 
del Banc Central Europeu a Barcelona es va procedir al 
trasllat dels operadors del CECAT Barcelona al CECAT 
Reus, situació que es va repetir del 12 al 16 de maig, du-
rant aquests dies per tant només va estar operativa la Sala 
CECAT de Reus sense el backup de la Sala CECAT de 
Barcelona, considera el Govern que la seguretat, la coor-
dinació i la protecció civil de la població davant de qual-
sevol possible emergència va quedar garantida amb un 
únic centre CECAT operatiu?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres Hortènsia Grau Juan
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA



30 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 324

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la utilització del CECAT de 
Barcelona en lloc de la sala de coordinació 
policial de l’Ajuntament de Barcelona durant 
la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 311-02801/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65174 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Del 30 d’abril al 5 de maig amb motiu de la reunió 
del Banc Central Europeu a Barcelona es va procedir al 
trasllat dels operadors del CECAT Barcelona al CECAT 
Reus, situació que es va repetir del 12 al 16 de maig, du-
rant aquests dies per tant només va estar operativa la Sa-
la CECAT de Reus sense el backup de la Sala CECAT 
de Barcelona, atès que l’ajuntament de Barcelona disposa 
d’una Sala de coordinació policial i que es tractava de 
dispositius a la ciutat de Barcelona, perquè no es va utilit-
zar aquesta Sala i el Govern va optar pel CECAT Barce-
lona, encara que l’opció suposava que el sistema de pro-
tecció civil de Catalunya es quedes sense backup?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres Hortènsia Grau Juan
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la comunicació als treballa-
dors del CECAT de Barcelona del trasllat al 
CECAT de Reus
Tram. 311-02802/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65175 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 

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

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

– Del 30 d’abril al 5 de maig amb motiu de la reunió 
del Banc Central Europeu a Barcelona es va procedir al 
trasllat dels operadors del CECAT Barcelona al CECAT 
Reus, situació que es va repetir del 12 al 16 de maig, du-
rant aquests dies per tant només va estar operativa la Sala 
CECAT de Reus sense el backup de la Sala CECAT de 
Barcelona, en quin moment es va comunicar als treballa-
dors el seu trasllat?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres Hortènsia Grau Juan
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la continuïtat de la utilització 
de la sala del CECAT de Barcelona en la co-
ordinació dels dispositius exclusius de coor-
dinació de les forces de seguretat
Tram. 311-02803/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65176 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Del 30 d’abril al 5 de maig amb motiu de la reunió 
del Banc Central Europeu a Barcelona es va procedir al 
trasllat dels operadors del CECAT Barcelona al CECAT 
Reus, situació que es va repetir del 12 al 16 de maig, du-
rant aquests dies per tant només va estar operativa la Sala 
CECAT de Reus sense el backup de la Sala CECAT de 
Barcelona, pensa el Govern continuar utilitzant la sala 
CECAT Barcelona per coordinar dispositius exclusius de 
coordinació de les forces de seguretat minvant amb això 
la seguretat del sistema d’informació, coordinació i ges-
tió de la protecció civil a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres Hortènsia Grau Juan
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possibilitat d’utilitzar al-
tres sales com a alternativa a la del CECAT 
de Barcelona
Tram. 311-02804/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65177 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Del 30 d’abril al 5 de maig amb motiu de la reunió 
del Banc Central Europeu a Barcelona es va procedir al 
trasllat dels operadors del CECAT Barcelona al CECAT 
Reus, situació que es va repetir del 12 al 16 de maig, du-
rant aquests dies per tant només va estar operativa la Sala 
CECAT de Reus sense el backup de la Sala CECAT de 
Barcelona, contempla el Govern per al futur proper al-
tres possibilitats com podrien ser la Sala de coordinació 
policial de l’Ajuntament de Barcelona, la Sala del Centre 
Egara o altres?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres Hortènsia Grau Juan
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de delictes i faltes 
produïts a Alcarràs (Segrià) del gener ençà
Tram. 311-02805/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65193 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el nombre de delictes i faltes que s’han produït 
a la població d’Alcarràs (Segrià) de gener a abril de 2012?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Josep Vendrell Gardeñes Jaume Bosch Mestres
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la divergència entre les da-
des facilitades pel Departament d’Interior i 
les facilitades per l’Ajuntament d’Alcarràs 
(Segrià) amb relació als delictes comesos en 
aquesta població
Tram. 311-02806/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65194 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Per quines raons les dades del sobre els delictes i faltes 
que s’han produït a Alcarràs del Departament d’Interior 
són diferents a les dades proporcionades per l’Ajuntament 
d’aquesta població?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Josep Vendrell Gardeñes Jaume Bosch Mestres
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures previstes pel 
Departament d’Interior amb relació a la situ-
ació d’inseguretat d’Alcarràs (Segrià)
Tram. 311-02807/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65195 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
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Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines mesures prendrà el Departament d’Interior per 
fer front a la situació d’inseguretat que pateix la població 
d’Alcarràs?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Josep Vendrell Gardeñes Jaume Bosch Mestres
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els mecanismes de coordi-
nació del Departament d’Interior amb l’Ajun-
tament d’Alcarràs (Segrià)
Tram. 311-02808/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65196 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins mecanismes de coordinació hi ha entre el De-
partament d’Interior i l’Ajuntament d’Alcarràs?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Josep Vendrell Gardeñes Jaume Bosch Mestres
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la destinació permanent 
d’una dotació dels Mossos d’Esquadra a Al-
carràs (Segrià)
Tram. 311-02809/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65197 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– El Departament d’Interior destinarà una dotació per-
manent dels Mossos a la població d’Alcarràs?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Josep Vendrell Gardeñes Jaume Bosch Mestres
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la valoració de les patrulles 
veïnals a Alcarràs (Segrià)
Tram. 311-02810/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65198 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Com valora el Departament d’Interior que en la prime-
ra població on es va permetre implantar les patrulles veï-
nals (sometent) hagi incrementat el nombre de robatoris?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Josep Vendrell Gardeñes Jaume Bosch Mestres
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la valoració de les patrulles 
veïnals en zones rurals
Tram. 311-02811/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65199 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 17.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Considera el Govern que els sometents són una mesura 
adequada per prevenir i garantir la seguretat en les zones 
rurals, després de l’increment del nombre de robatoris a 
Alcarràs?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012

Josep Vendrell Gardeñes Jaume Bosch Mestres
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les activitats de l’Espai Llull 
de l’Alguer
Tram. 311-02812/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65254 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 18.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Jaume Bosch Mestres, diputat, Dolors Camats Luis, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines activitats ha realitzat l’Espai Llull, representa-
ció de la Generalitat a l’Alguer (Sardenya), durant l’any 
2011 i el que portem de 2012?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres Dolors Camats Luis
Diputat GP ICV-EUiA Portaveu GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les col·laboracions de l’Espai 
Llull de l’Alguer amb les entitats que treba-
llen per la cultura i la llengua catalanes
Tram. 311-02813/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65255 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 18.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Jaume Bosch Mestres, diputat, Dolors Camats Luis, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins ajuts i col·laboracions ha fet l’Espai Llull, re-
presentació de la Generalitat a l’Alguer (Sardenya) amb 
l’Obra Cultural Algueresa i la resta d’entitats, escoles i 
institucions de l’Alguer que treballen per la cultura i la 
llengua catalanes, durant l’any 2011 i el que portem de 
2012?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres Dolors Camats Luis
Diputat GP ICV-EUiA Portaveu GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’establiment d’un conveni 
entre l’Espai Llull de l’Alguer i l’Obra Cultural 
Algueresa
Tram. 311-02814/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65256 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Cultura i Llengua, 18.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

Jaume Bosch Mestres, diputat, Dolors Camats Luis, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Té la previsió l’Espai Llull, representació de la Gene-
ralitat a l’Alguer (Sardenya) d’establir algun tipus de con-
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veni o col·laboració estable amb l’Obra Cultural Algue-
resa?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres Dolors Camats Luis
Diputat GP ICV-EUiA Portaveu GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la compensació de la man-
ca de fons estatals per als plans educatius 
d’entorn
Tram. 311-02815/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65289 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 21.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Com pensa el Departament d’Ensenyament compensar 
la manca de fons de l’Estat adreçats als Plans Educatius 
Entorn?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’afectació de la reducció 
dels plans educatius d’entorn sobre l’objec-
tiu de reducció del fracàs escolar
Tram. 311-02816/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65290 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 21.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-

ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Com afecta la reducció dels Plans Educatius Entorn a 
l’objectiu de reducció del fracàs escolar marcat pel propi 
departament?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la convocatòria de beques 
d’escolaritat per a les llars d’infants públi-
ques del cursos 2011-2012 i 2012-2013
Tram. 311-02817/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65291 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 21.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Per quins motius el Departament d’Educació no ha pu-
blicat la convocatòria de beques d’escolaritat per a les es-
coles bressols públiques el curs 2011/12? Hi haurà convo-
catòria de beques el proper curs 2012/2013?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les causes i les conseqüèn-
cies de l’incendi de Rasquera i el Perelló del 
maig del 2012
Tram. 311-02824/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65390 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina valoració fa el Govern sobre les causes i conse-
qüències de l’incendi als municipis de Rasquera i el Pere-
lló del mes de maig?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els mitjans humans i tècnics 
per a fer front a l’incendi de Rasquera i el Pe-
relló del maig del 2012
Tram. 311-02825/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65391 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Considera el Govern que ha disposat de suficients mit-
jans humans i tècnics per fer front a l’incendi als munici-
pis de Rasquera i el Perelló del mes de maig?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps que va passar entre 
l’avís d’incendi i l’arribada dels mitjans del 
Departament d’Interior en l’incendi de Ras-
quera i el Perelló del maig del 2012
Tram. 311-02826/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65392 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quin temps va passar entre el primer avís d’incendi i 
l’arribada de mitjans del Departament d’Interior en l’in-
cendi dels municipis de Rasquera i el Perelló del mes de 
maig?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’efectius depen-
dents de la Generalitat que han actuat en 
l’incendi de Rasquera i el Perelló del maig 
del 2012
Tram. 311-02827/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65393 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quants efectius dels diferents Cossos dependents del 
Govern de la Generalitat han actuat en l’incendi dels mu-
nicipis de Rasquera i el Perelló del mes de maig?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius pels quals els 
bombers voluntaris es van negar a participar 
en l’extinció de l’incendi de Rasquera i el Pe-
relló del maig del 2012
Tram. 311-02828/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65394 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Per quins motius el bombers voluntaris varen negar-se 
a participar en les tasques d’extinció de l’incendi de Ras-
quera i el Perelló del mes de maig?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les conseqüències de la ne-
gativa de bombers voluntaris a participar en 
l’extinció de l’incendi de Rasquera i el Pere-
lló del maig del 2012
Tram. 311-02829/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65395 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-

ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quines conseqüències va tenir la negativa de nombro-
sos bombers voluntaris de participar a les tasques d’ex-
tinció de l’incendi de Rasquera i el Perelló del mes de 
maig?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la notícia del tancament de 
vuitanta parcs de bombers voluntaris durant 
la campanya contra els incendis forestals 
del 2012
Tram. 311-02830/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65396 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Confirma el Govern la noticia del tancament de vuitan-
ta parcs de bombers voluntaris durant la campanya con-
tra els incendis forestals del 2012?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’enfrontament entre el De-
partament d’Interior i els bombers voluntaris 
el 2012
Tram. 311-02831/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65397 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Com valora el Govern l’enfrontament entre el Departa-
ment d’Interior i els bombers voluntaris en un any espe-
cialment negatiu pel que fa als incendis forestals?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la direcció de l’operació 
d’extinció de l’incendi de Rasquera i el Pere-
lló del maig del 2012
Tram. 311-02832/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65398 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Qui va dirigir l’operatiu del Departament d’Interior en 
l’incendi de Rasquera i el Perelló del mes de maig?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals no s’ha 
avançat la campanya contra els incendis fo-
restals el 2012
Tram. 311-02833/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65399 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius no s’ha avançat la campanya contra 
els incendis forestals de l’any 2012, tenint present els pre-
cedents de l’increment d’incendis forestals els primers 
mesos de l’any?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la relació entre les retallades 
del pressupost del Departament d’Interior i 
l’extensió de l’incendi de Rasquera i el Pere-
lló del maig del 2012
Tram. 311-02834/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65400 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Considera el Govern que les retallades de tot tipus que 
ha sofert el pressupost del Departament d’Interior en par-
tides destinades a l’extinció d’incendis, als bombers pro-
fessionals i els bombers voluntaris, poden tenir a veure 
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amb el volum i extensió de l’incendi de Rasquera i el Pe-
relló del mes de maig?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’hores de servei de 
l’helicòpter dels Mossos d’Esquadra sobrevo-
lant la seu de la Caixa a l’avinguda Diagonal 
de Barcelona, els dies 15 i 16 de maig de 2012
Tram. 311-02835/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65675 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quants hores va estar de servei sobrevolant la zona de 
la seu de la Caixa a l’Avinguda Diagonal de Barcelona 
els dies 15 i 16 de maig l’helicòpter del Cos de Mossos 
d’Esquadra?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de queixes rebu-
des pels Mossos d’Esquadra per les molès-
ties causades per l’helicòpter del Cos la nit 
del 16 de maig de 2012 a Barcelona
Tram. 311-02836/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65676 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-

ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quantes queixes ha rebut el Cos de Mossos d’Esquadra 
per les molèsties causades per l’helicòpter dels Mossos 
que va sobrevolar la zona de la Diagonal de Barcelona 
durant la nit del 16 de maig?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost de l’ús de l’helicòpter 
dels Mossos d’Esquadra els dies 15 i 16 de 
maig de 2012 a Barcelona
Tram. 311-02837/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65677 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quin és el cost total de la utilització de l’helicòpter dels 
Mossos d’Esquadra durant els dies 15 i 16 de maig a Bar-
celona?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les normes d’ús de l’helicòp-
ter dels Mossos d’Esquadra en hores noc-
turnes
Tram. 311-02838/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65678 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quines normes aplica el Departament d’Interior relati-
ves a la utilització de l’helicòpter dels Mossos d’Esqua-
dra en hores nocturnes per tal d’evitar molèsties greus als 
veïns als que s’impedeix dormir?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la conveniència d’utilit-
zar l’helicòpter dels Mossos d’Esquadra per 
a desallotjar les persones concentrades da-
vant la seu de la Caixa a l’avinguda Diagonal 
de Barcelona, la nit del 16 de maig de 2012
Tram. 311-02839/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65679 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Departament d’Interior que era necessari 
utilitzar l’helicòpter dels Mossos d’Esquadra per proce-

dir al desallotjament de les persones concentrades davant 
la seu de la Caixa a l’Avinguda Diagonal de Barcelona, 
la nit del 16 de maig, tenint present la poca quantitat de 
persones presents?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el traçat de la variant desdoblada de la 
carretera C-12 al pas per Tortosa i Roquetes
Tram. 314-19587/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 64735 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

En el BOPC del 15 de juny de 2011 apareixen publicades 
les respostes del Govern a les preguntes per escrit que 
aquest grup parlamentari va formular sobre el traçat de la 
variant desdoblada de la carretera C-12 al pas per Torto-
sa i Roquetes. El Govern manifestava que estava revisant 
les diverses al·legacions presentades per determinar si el 
traçat elegit era susceptible d’obtenir el consens territo-
rial per poder tirar endavant l’actuació, perquè en funció 
d’això s’adoptarien les decisions escaients sobre el traçat 
de la variant desdoblada de la carretera C-12 als seu pas 
pels termes municipals de Roquetes i Tortosa.

Pel que fa a la resposta sobre la finalització del projecte 
de la variant desdoblada de la Carretera C-12 entre Tor-
tosa i Aldover, s’afirmava que, en funció de les determi-
nacions que s’adoptin amb relació al traçat definitiu de 
la variant de la C-12 al seu pas pels termes municipals 
de Roquetes i Tortosa, es continuarà amb la redacció del 
projecte constructiu corresponent o bé es procedirà a la 
redacció d’un nou estudi informatiu.

– La Conselleria de Territori i Sostenibilitat podria deta-
llar en que s’ha avançat, des de la resposta publicada al 
BOP de 15 de juny de 2011 fins ara, en el traçat de la va-
riant desdoblada de la carretera C-12 al pas per Tortosa 
i Roquetes?
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– La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ens pot dir 
si, una vegada resoltes les al·legacions presentades, s’ha 
determinat el traçat definitiu de la variant desdoblada de 
la carretera C-12 al pas per Tortosa i Roquetes?

– La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ens pot dir 
quines previsions té per fer públic el traçat definitiu de la 
variant desdoblada de la carretera C 12 al pas per Tortosa 
i Roquetes, després dels retards acumulats?

– La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ens pot dir 
quins han estat els problemes que han fet impossible pre-
sentar, fins a dia d’avui, el traçat definitiu de la variant 
desdoblada de la carretera C-12 al pas per Tortosa i Ro-
quetes, després dels retards acumulats?

– La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ens pot dir 
quines previsions de calendari té per continuar amb la 
redacció del projecte constructiu de la variant desdobla-
da de la carretera C-12 al pas per Tortosa, Roquetes i Al-
dover?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gratuïtat dels peatges de l’autopista 
AP-7 a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-19588/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 64736 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

El passat mes d’abril, en unes declaracions a Olot, el con-
seller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, es com-
prometia a pressionar l’Estat per aconseguir la gratuïtat 
de l’AP-7 mentre les obres de desdoblament de la N-II a 
les comarques gironines no estiguin acabades, tal com 
estava previst.

Atès el retard que experimenten les obres de l’Auto-
via A-7, al seu pas per les Terres de l’Ebre, i en concret 
el tram entre l’Hospitalet de l’Infant - El Perelló, i atès 
l’augment del col·lapse circulatori de la N-340 a l’Aldea 
pel retard de les obres de la variant i perquè molts cami-
ons de gran tonatge i vehicles, en finalitzar la gratuïtat 
de l’A-7 a l’Hospitalet de l’Infant opten per seguir per la 

N-340 fins a Torreblanca, evitant així haver de pagar pe-
atge (AP-7)

– El conseller Recoder té la intenció de comprometre’s, 
com ha fet amb la N II a les comarques gironines, a pres-
sionar l’Estat per aconseguir la gratuïtat dels peatges de 
l’AP-7 de les Terres de l’Ebre mentre no es construeixi el 
tram de l’autovia A7 en aquest territori?

– Quines mesures de pressió emprendrà sobre l’Estat per 
aconseguir la gratuïtat dels peatges de l’AP-7 de les Ter-
res de l’Ebre mentre no es construeixi el tram de l’autovia 
A7 en aquest territori?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del mandat parlamen-
tari amb relació a la matriculació a P3 a l’Es-
cola Can Periquet, de Palau-solità i Plega-
mans (Vallès Occidental)
Tram. 314-19589/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 64794 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 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) Quan i en quins termes pensa acomplir el Govern el 
mandat parlamentari per a la matriculació de P3 de Can 
Periquet, a Palau Solità i Plegamans, pel curs 2012/13?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per a la construcció de 
l’Institut Escola Can Periquet, de Palau-so-
lità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-19590/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 64795 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el calendari previst pel Departament d’Ense-
nyament per a la construcció de l’Institut Escola de Can 
Periquet, a Palau Solità i Plegamans? Quan es preveu 
l’inici i la finalització de les obres?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de les partides pressupos-
tàries assignades al Programa per a la pre-
venció i assistència de la sida
Tram. 314-19591/09

Formulació
Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 64798 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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 conseqüències que pot tenir en la població el fet 
que les partides pressupostàries que assigna al Progra-
ma per a la Prevenció de l’Assistència de la SIDA (PPAS) 
s’hagin rebaixat d’un 43%? Com pensa el Govern com-
pensar, des del punt de vista de la prevenció i de la salut 
i el benestar social general, el fet que les partides pressu-

postàries estatals per a les entitats que treballen en l’àrea 
de la prevenció de la SIDA puguin desaparèixer?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2012 

Antoni Strubell i Trueta
Diputat del SP de SI

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’execució de les obres 
al tram del Prat de Llobregat de la connexió 
entre el port i l’aeroport
Tram. 314-19592/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64800 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.

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

– Quin és el calendari d’execució de l’obra: Vial Port-
Aeroport. Tram 1, entre la B-250 i el polígon industrial 
Pratenc. Tram: El Prat de Llobregat?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’execució de les obres 
de condicionament del tram entre Olost i Ol-
van de l’eix Vic-Gironella
Tram. 314-19593/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64801 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el calendari d’execució de l’obra: Condicio-
nament Eix Vic-Gironella. C-154, BV-4405 i BP-4653. 
Tram: Olost-Olvan?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’execució de les obres 
de millorament de nusos de diverses carre-
teres entre Barcelona i Montcada i Reixac
Tram. 314-19594/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64802 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el calendari d’execució de l’obra: Millora de 
nus. Enllaços a diferent nivell entre la C-17 (pk 1+720) i 
la N-150 (pk 0+000), i entre la C-17 i la BV-1411 entre el 
pk 4+330 i el 5+740 de la C-17. Tram: Barcelona-Mont-
cada i Reixac?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’execució de les obres 
de la connexió est de la variant sud de Lleida 
de la carretera C-13
Tram. 314-19595/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64803 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.

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

– Quin és el calendari d’execució de l’obra: Variant sud 
de Lleida (C-13). Connexió est. Tram: Lleida?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’execució de les obres 
de condicionament del tram entre Albinyana 
i Valls de la carretera C-51
Tram. 314-19596/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64804 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el calendari d’execució de l’obra: Condiciona-
ment. El Vendrell-Valls. C-51, pk 10+100 al 24+300 i del 
pk 26+800 al 33+800. Tram: Albinyana-Valls?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’execució de les obres 
de la variant de la carretera C-13 entre Vila-
nova de la Barca i Térmens
Tram. 314-19597/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64805 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 



30 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 324

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 77

articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el calendari d’execució de l’obra: Variant de 
la C-13 del pk 13+100 al 20+000. Tram: Vilanova de la 
Barca - Térmens?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de préstecs 
bonificats en el sector de la fruita dolça que 
es van acollir a l’ampliació del termini de de-
volució
Tram. 314-19598/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64884 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural es va enviar un correu elec-
trònic el 2 de gener de 2012 en el que s’adjuntava una 
carta del conseller Josep María Pelegrí a una part del sec-
tor fructicultor de Catalunya. Aquesta carta que portava 
per data desembre 2011, el conseller informava als be-
neficiaris de préstecs bonificats que donada la situació 
de dificultats que comportava el fet d’haver de retornar 
préstecs que es van concedir per ajudar a pal·liar les per 
fortes tempestes de l’estiu del 2009, es modificava l’Or-
dre AAR/425/2009, de 23 de setembre, de mesures per 
pal·liar els danys provocats per les tempestes huracana-
des de l’estiu de 2009 i l’Ordre AAR/376/2010, de 2 de 
juliol dels ajuts per cobrir les necessitats financeres de les 
explotacions de fruita dolça, ampliant-ne en ambdós el 
termini de devolució dels préstecs i establint les bonifica-
cions corresponents.

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

– Quants beneficiaris dels préstecs bonificats es va aco-
llir a l’ampliació del termini de devolució dels préstecs 
amb les corresponents bonificacions?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procediment per a acollir-se a l’am-
pliació del termini de devolució dels prés-
tecs bonificats en el sector de la fruita dolça
Tram. 314-19599/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64885 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural es va enviar un correu elec-
trònic el 2 de gener de 2012 en el que s’adjuntava una 
carta del conseller Josep María Pelegrí a una part del sec-
tor fructicultor de Catalunya. Aquesta carta que portava 
per data desembre 2011, el conseller informava als be-
neficiaris de préstecs bonificats que donada la situació 
de dificultats que comportava el fet d’haver de retornar 
préstecs que es van concedir per ajudar a pal·liar les per 
fortes tempestes de l’estiu del 2009, es modificava l’Or-
dre AAR/425/2009, de 23 de setembre, de mesures per 
pal·liar els danys provocats per les tempestes huracana-
des de l’estiu de 2009 i l’Ordre AAR/376/2010, de 2 de 
juliol dels ajuts per cobrir les necessitats financeres de les 
explotacions de fruita dolça, ampliant-ne en ambdós el 
termini de devolució dels préstecs i establint les bonifica-
cions corresponents.

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

– Quin procediment havia de seguir-se per acollir-se a 
l’ampliació del termini?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació de l’acceptació o dene-
gació de l’ampliació del termini de devolu-
ció dels préstecs bonificats en el sector de 
la fruita dolça
Tram. 314-19600/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64886 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural es va enviar un correu elec-
trònic el 2 de gener de 2012 en el que s’adjuntava una 
carta del conseller Josep María Pelegrí a una part del sec-
tor fructicultor de Catalunya. Aquesta carta que portava 
per data desembre 2011, el conseller informava als be-
neficiaris de préstecs bonificats que donada la situació 
de dificultats que comportava el fet d’haver de retornar 
préstecs que es van concedir per ajudar a pal·liar les per 
fortes tempestes de l’estiu del 2009, es modificava l’Or-
dre AAR/425/2009, de 23 de setembre, de mesures per 
pal·liar els danys provocats per les tempestes huracana-
des de l’estiu de 2009 i l’Ordre AAR/376/2010, de 2 de 
juliol dels ajuts per cobrir les necessitats financeres de les 
explotacions de fruita dolça, ampliant-ne en ambdós el 
termini de devolució dels préstecs i establint les bonifica-
cions corresponents.

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

– Com informava el Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural als beneficiaris 
dels préstecs bonificats que se’ls havia acceptat o denegat 
l’ampliació del termini de devolució i les bonificacions 
corresponents?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fructicultors als quals es 
va acceptar la sol·licitud d’ampliació del ter-
mini de devolució dels préstecs bonificats
Tram. 314-19601/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64887 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural es va enviar un correu elec-
trònic el 2 de gener de 2012 en el que s’adjuntava una 
carta del conseller Josep María Pelegrí a una part del sec-
tor fructicultor de Catalunya. Aquesta carta que portava 
per data desembre 2011, el conseller informava als be-
neficiaris de préstecs bonificats que donada la situació 
de dificultats que comportava el fet d’haver de retornar 
préstecs que es van concedir per ajudar a pal·liar les per 
fortes tempestes de l’estiu del 2009, es modificava l’Or-
dre AAR/425/2009, de 23 de setembre, de mesures per 
pal·liar els danys provocats per les tempestes huracana-
des de l’estiu de 2009 i l’Ordre AAR/376/2010, de 2 de 
juliol dels ajuts per cobrir les necessitats financeres de les 
explotacions de fruita dolça, ampliant-ne en ambdós el 
termini de devolució dels préstecs i establint les bonifica-
cions corresponents.

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

– A quants fructicultors/es se’ls va acceptar expressa-
ment la sol·licitud d’ampliació del termini per la devolu-
ció dels préstecs?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència de sol·licituds d’ampliació 
del termini de devolució de préstecs bonifi-
cats en el sector de la fruita que no s’hagin 
respost
Tram. 314-19602/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 64888 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural es va enviar un correu elec-
trònic el 2 de gener de 2012 en el que s’adjuntava una 
carta del conseller Josep María Pelegrí a una part del sec-
tor fructicultor de Catalunya. Aquesta carta que portava 
per data desembre 2011, el conseller informava als be-
neficiaris de préstecs bonificats que donada la situació 
de dificultats que comportava el fet d’haver de retornar 
préstecs que es van concedir per ajudar a pal·liar les per 
fortes tempestes de l’estiu del 2009, es modificava l’Or-
dre AAR/425/2009, de 23 de setembre, de mesures per 
pal·liar els danys provocats per les tempestes huracana-
des de l’estiu de 2009 i l’Ordre AAR/376/2010, de 2 de 
juliol dels ajuts per cobrir les necessitats financeres de les 
explotacions de fruita dolça, ampliant-ne en ambdós el 
termini de devolució dels préstecs i establint les bonifica-
cions corresponents.

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

– Han hagut supòsits que havent sol·licitat l’ampliació del 
termini de devolució i les bonificacions corresponents no 
se’ls hagi respost la seva sol·licitud i s’hagi procedit a car-
regar-los-hi el rebut uns mesos desprès? Quants?

– Calia deduir d’aquest fet que no s’acceptava la petició 
d’ampliació de termini?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius policials mobilit-
zats per a la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19603/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64943 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin ha estat el nombre d’efectius mobilitzats en el 
marc de l’operatiu desplegat en relació a la celebració de 
la reunió dels òrgans de direcció del Banc Central Euro-
peu? Es demana el desglossament per cos de policia (PG-
ME, CNP, Guàrdia Civil, Guàrdia Urbana, etc.)

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectius dels Mossos d’Esquadra 
mobilitzats per a la reunió del Banc Central 
Europeu
Tram. 314-19604/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64944 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Pel cas dels efectius de la PG-ME mobilitzats en el 
marc de l’operatiu desplegat en relació a la celebració de 
la reunió dels òrgans de direcció del Banc Central Eu-
ropeu, es demana el desglossament numèric agregat per 
Regió Policial d’origen i ABP d’assignació habitual dels 
efectius desplegats, així com per tipus d’unitats (BR IMO, 
ARRO, etc.)

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos materials dels Mossos 
d’Esquadra mobilitzats per a la reunió del 
Banc Central Europeu
Tram. 314-19605/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64945 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins han estat els recursos materials mobilitzats en el 
marc de l’operatiu desplegat en relació a la celebració de la 
reunió dels òrgans de direcció del Banc Central Europeu? 
Es demana desglossament per Regió Policial, ABP i per 
unitat a la que habitualment està assignat aquest recurs.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de patrulles desplegades 
per a la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19606/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64946 i 65161 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin ha estat el nombre de patrulles a peu i en vehicle 
amb les que ha constat l’operatiu policial organitzat per a 
la cimera del Banc Central Europeu? Quines han estat les 
franges horàries en les que s’han desplegat? De quantes 
hores han estat els torns d’aquestes patrulles? A quins dis-
trictes de la ciutat de Barcelona o altres poblacions s’han 
desplegat?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les hores de vol, el combustible i el cost 
dels helicòpters que sobrevolaven Barcelona 
per la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19607/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64947 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes hores de vol, quant combustible i quin cost 
econòmic van tenir els helicòpters que sobrevolaren Bar-
celona durant els dies de la cimera del Banc Central Eu-
ropeu?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les hores treballades pels efectius 
dels Mossos d’Esquadra per a la reunió del 
Banc Central Europeu
Tram. 314-19608/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64948 i 65162 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el còmput total d’hores treballades per efectius 
de la PG-ME en aquest operatiu policial organitzat per a 
la cimera del Banc Central Europeu? Quantes d’aquestes 
hores totals són computables com a hores extraordinàri-
es? Es demana el desglossament de les hores extraordi-
nàries per Regió Policial d’origen, ABP i unitat d’assig-
nació habitual.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC



30 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 324

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compensació de les hores extraor-
dinàries fetes pels mossos d’esquadra que 
van treballar durant la reunió del Banc Cen-
tral Europeu
Tram. 314-19609/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64949 i 65163 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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 serà el mecanisme de compensació de les hores 
extraordinàries treballades pels efectius presents en l’ope-
ratiu policial organitzat per a la cimera del Banc Central 
Europeu? Quin percentatge es compensarà econòmica-
ment i quin percentatge en forma de dies afegits de des-
cans del servei? Quin nombre d’hores de descans s’assig-
naran per cada hora extraordinària treballada?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compensació als mossos d’esqua-
dra que es van mobilitzar per la reunió del 
Banc Central Europeu
Tram. 314-19610/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64950 i 65164 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– Han percebut els i les policies de la Generalitat desple-
gats en l’operatiu policial organitzat per a la cimera del 
Banc Central Europeu alguna compensació econòmica o 

en espècie en forma de dietes o altres conceptes retribu-
tius de qualsevol natura?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost global de l’operació policial 
desplegada per a la reunió del Banc Central 
Europeu
Tram. 314-19611/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64951 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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 ha estat el cost econòmic global de l’operatiu des-
plegat en relació a la celebració de la reunió dels òrgans 
de direcció del Banc Central Europeu? Es demana igual-
ment el desglossament imputable per a cada cos i força 
de seguretat (PG-ME, CNP, GC, GUB, etc.)

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el rescabalament de les despeses de 
seguretat originades per la reunió del Banc 
Central Europeu
Tram. 314-19612/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64952 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Pensa la Generalitat rescabalar-se de les despeses de 
seguretat que s’han originat? Quina és la via administra-
tiva i el concepte jurídic pel qual compta rescabalar-se? 
A quina o quines administracions girarà factures la Ge-
neralitat en aquest procés de rescabalament i per quins 
imports i conceptes si escau?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detencions relacionades 
amb l’operació policial desplegada per a la 
reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19613/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64953 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– Quantes detencions han tingut lloc relacionades amb 
l’operatiu desplegat en relació a la celebració de la reu-
nió dels òrgans de direcció del Banc Central Europeu? 
A quins indrets i per quins fets delictius s’han produït 
aquestes detencions?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mobilitzacions previstes per al 3 
de maig de 2012 que coneixia el Departa-
ment d’Interior
Tram. 314-19614/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64954 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– De quines mobilitzacions tenia coneixement el Depar-
tament d’Interior, a part de les comunicades pels estudi-
ants, pel dia 3 de maig?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’identificacions i escor-
colls fets durant la reunió del Banc Central 
Europeu
Tram. 314-19615/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64955 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– Quantes identificacions i escorcolls es van produir en-
tre els dies 2 a 4 de maig relacionades amb la cimera del 
Banc Central Europeu?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mossos d’esquadra ves-
tits de paisà que van estar de servei durant 
la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19616/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64956 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– Quants Mossos d’Esquadra vestits de paisà van estar de 
servei el dia 3 de maig a Barcelona, en el marc de la ci-
mera del Banc Central Europeu?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mossos d’esquadra ves-
tits de paisà i encaputxats que van estar de 
servei durant la reunió del Banc Central Eu-
ropeu
Tram. 314-19617/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– Quants Mossos d’Esquadra vestits de paisà i encaput-
xats van estar de servei el dia 3 de maig a Barcelona, en 
el marc de la cimera del Banc Central Europeu?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la funció dels mossos d’esquadra ves-
tits de paisà i encaputxats durant la reunió 
del Banc Central Europeu
Tram. 314-19618/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64958 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– Quina funció tenien els Mossos d’Esquadra vestits de 
paisà i encaputxats a Barcelona, els dies de la cimera del 
Banc Central Europeu?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la funció dels mossos d’esquadra ves-
tits de paisà i amb identificació durant la re-
unió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19619/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64959 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– Quina funció tenien els Mossos d’Esquadra vestits de 
paisà i amb identificació a Barcelona, els dies de la cime-
ra del Banc Central Europeu?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vegades que s’ha suspès el Trac-
tat de Schengen per les reunions del Banc 
Central Europeu
Tram. 314-19620/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64960 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– El Govern te constància de quants cops s’ha suspès el 
tractat de Schengen en el marc de les reunions del Banc 
Central Europeu?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’operació policial organitzada per la 
reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19621/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64961 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– Quina valoració fa el Govern de l’operatiu policial or-
ganitzat a Barcelona en el marc de cimera del Banc Cen-
tral Europeu?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació del dispositiu policial 
organitzat per la reunió del Banc Central Eu-
ropeu
Tram. 314-19622/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64962 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– Quina valoració fa el Govern de la coordinació del dis-
positiu policial en el marc de la cimera del Banc Central 
Europeu a Barcelona?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el responsable tècnic de la coordina-
ció del dispositiu policial organitzat per la 
reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19623/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64963 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– Qui era el màxim responsable tècnic en la coordinació 
del dispositiu policial de la cimera del Banc Central Eu-
ropeu a Barcelona?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la preservació de les competències de 
la Generalitat en matèria de seguretat amb 
relació a la reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19624/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64964 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– Creu el Govern que les competències de la Generalitat 
de Catalunya en matèria de seguretat en el marc del dis-
positiu, en la cimera del Banc Central Europeu a Barce-
lona han quedat preservades i reconegudes?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la detenció de dos re-
presentants sindicals a l’empresa SEAT, a 
Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 314-19625/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64965 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els motius per a la detenció de dos represen-
tants sindicals (un de la Unió General de Treballadors i 
l’altre de Comissions Obreres) a l’empresa SEAT de Mar-
torell el passat 25 d’abril?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la persona que va ordenar la detenció 
de dos representants sindicals a l’empresa 
SEAT, a Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 314-19626/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64966 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– Qui va ordenar la detenció dels dos representants sin-
dicals (un de la Unió General de Treballadors i l’altre de 
Comissions Obreres) a l’empresa SEAT de Martorell el 
passat 25 d’abril?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la instal·lació de càmeres de vigilància 
a Barcelona durant la reunió del Banc Cen-
tral Europeu
Tram. 314-19627/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64967 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– En el marc de la cimera del Banc Central Europeu es 
van instal·lar càmeres de vigilància a la ciutat de Barcelo-
na? Si és així, quantes i en quins indrets?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la petició d’autorització per a instal·lar 
càmeres de vigilància a Barcelona durant la 
reunió del Banc Central Europeu
Tram. 314-19628/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64968 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– El Departament d’Interior va demanar les autoritzaci-
ons pertinents (Fiscalia, Judicatura, etc.) per tal d’instal-
lar càmeres de vigilància a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació de la policia en la detenció 
de dos representants sindicals a l’empresa 
SEAT, a Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 314-19629/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64969 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Considera el Govern que l’actuació de la policia en la 
detenció dels dos representants sindicals (un de la Unió 
General de Treballadors i l’altre de Comissions Obreres) 
a l’empresa SEAT de Martorell el passat 25 d’abril va ser 
ajustada a dret?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la web de col·laboració ciutadana per 
a la identificació dels responsables d’actes 
violents
Tram. 314-19630/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64970 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– Considera el Govern que la pàgina web de col·laboració 
ciutadana amb el Departament d’Interior per a la identi-
ficació dels responsables dels actes violents del dia 29 de 
març s’ajusta a dret?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les consultes jurídiques fetes per a ga-
rantir que la web de col·laboració ciutadana 
no vulnera la presumpció d’innocència
Tram. 314-19631/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64971 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines consultes jurídiques ha fet el Departament d’In-
terior per tal de garantir que la pàgina web de col·laboració 
ciutadana s’ajusta a dret i no vulnera la presumpció d’in-
nocència?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions de representants de la 
justícia amb relació a la web de col·laboració 
ciutadana
Tram. 314-19632/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64972 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– Quina valoració fa el Govern sobre les declaracions re-
alitzades per diferents representants del món de la Jus-
tícia en referència a la pàgina web de col·laboració ciu-
tadana?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a retirar fotografies de 
la web de col·laboració ciutadana
Tram. 314-19633/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 64973 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, 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: 

– Per quins motius el Departament d’Interior va retirar 
fotos de la pàgina web de col·laboració ciutadana?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2012 

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el canvi en la gestió dels serveis de di-
agnòstic per la imatge de la Gerència Terri-
torial de l’ICS de la zona Metropolitana Sud
Tram. 314-19634/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65114 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Hi ha previst algun canvi en la gestió dels Serveis de di-
agnòstic per la imatge (RX) de la Gerència Territo rial de 
l’ICS de Metropolitana Sud, entre ells el del Centre d’Ur-
gències d’Atenció Primària Pura Fernández de l’Hos-
pitalet de Llobregat?

– Hi ha previst algun canvi en el model de gestió? Quin?

– Si és així, quins són els motius per al canvi de model 
de gestió?

– Com afectaria, en aquest cas, el canvi de model a l’esta-
tus laboral del personal?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la implantació del model de Formació 
Professional Inicial de tipus dual per al curs 
2012-2013
Tram. 314-19635/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65115 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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.
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El 10 de maig de 2012 es va presentar la implantació del 
model de Formació Professional Inicial de tipus dual per 
al curs 2012-2013, amb un total de 33 empreses i 2 agru-
pacions empresarials, repartides en 9 centres de formació 
professional de tot Catalunya que acullen 325 alumnes.

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

– En quines experiències pilot de cursos anteriors s’ha 
basat aquesta implantació per al curs 2012-2013? Quants 
alumnes han acollit? Quin percentatge d’inserció laboral 
han tingut de mitjana?

– Quin és el nombre d’alumnes que cursen FP en el curs 
2011-2012? Quin percentatge representen els alumnes 
que podran acollir-se al model d’FP inicial de tipus du-
al del total? Quina és la previsió d’implantació d’aquest 
model en els pròxims 4 cursos, en nombre de centres i 
d’alumnes que s’hi podran acollir?

– Com s’avaluarà l’alumnat en aquest model? La persona 
encarregada de l’alumne a l’empresa rebrà formació sobre 
l’avaluació docent? El docent responsable de la unitat for-
mativa visitarà assíduament l’empresa per tal d’avaluar-lo?

– Creu el Departament d’Ensenyament que podria do-
nar-se la circumstància que una empresa acomiadi una 
persona que estigui contractada a temps complet i con-
tracti dos alumnes amb aquesta fórmula? Quines mesu-
res preventives i/o normatives s’han pres per evitar-ho?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la I Jornada d’Excel·lència a l’Educa-
ció celebrada l’abril de 2012
Tram. 314-19636/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65116 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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.

El 26 d’abril de 2012 es va celebrar la I Jornada d’excel-
lència a l’educació al Caixafòrum de Barcelona, organit-
zada per la Comissió d’Educació de l’Associació Catala-
na per a l’Excel·lència.

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

– Quina participació va tenir el Departament d’Ensenya-
ment en l’organització? I en les despeses d’organització i 

celebració de la jornada, inclòs el lloguer de l’espai, les 
hostesses, la sonorització o el càtering?

– Quina va ser la participació dels patrocinadors en l’es-
deveniment?

– Quina relació té aquesta primera jornada amb les vuit 
jornades de qualitat organitzades en anys anteriors pel 
Departament d’Ensenyament? Les organitzarà el Depar-
tament d’ara en endavant o en delegarà l’organització a 
l’Associació Catalana per l’Excel·lència?

– Quin suport econòmic ha rebut l’Associació Catalana 
per l’Excel·lència del Departament d’Ensenyament en els 
darrer dos anys i per a quins conceptes?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions tingudes per diversos òr-
gans del Consell Assessor de Salut Mental i 
Addiccions del 2011 ençà
Tram. 314-19637/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65117 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta les preguntes 
següents, per tal que li siguin contestades amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. Quantes reunions ha celebrat el Plenari del Consell 
Assessor de Salut Mental i Addiccions durant 2011 i de 
gener a abril 2012 i en quines dates?

2. Quantes reunions ha celebrat la Comissió Permanent 
del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions durant 
2011 i de gener a abril 2012 i en quines dates?

3. Quantes reunions ha celebrat el Consell Assessor d’ex-
perts del Pla director de salut mental i addiccions durant 
2011 i de gener a abril de 2012 i en quines dates?

4. Per quines raons no s’ha reunit regularment el Consell 
Assessor en salut mental i addiccions?

5. Quines mesures ha pres el Departament de Salut per 
reforçar la xarxa de salut mental donat l’impacte de la 
crisi econòmica en la salut mental?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les intencions d’Uniland de re duir dràs-
ticament el personal de la planta de Vallcarca 
(Garraf)
Tram. 314-19638/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65136 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.

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

– Té coneixement el Govern de les intencions de l’empre-
sa Uniland de fer una reducció dràstica de personal a la 
planta de Vallcarca al Garraf? Coneix el Govern les cau-
ses d’aquest tancament temporal?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions amb relació al tancament 
temporal de la planta d’Uniland a Vallcarca 
(Garraf)
Tram. 314-19639/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65137 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.

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

– Quines són les gestions que ha fet el Govern de la Ge-
neralitat en relació al tancament temporal de la planta de 
Vallcarca anunciat per l’empresa Uniland?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’impacte econòmic i sectorial del tanca-
ment temporal de la planta d’Uniland a Vall-
carca (Garraf)
Tram. 314-19640/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.

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

– Quina valoració fa el Govern pel que fa a l’impacte 
econòmic i sectorial del tancament temporal de la planta 
de Vallcarca, per part de l’empresa Uniland?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació del tancament temporal de 
la planta d’Uniland a Vallcarca (Garraf) en la 
producció d’àrids
Tram. 314-19641/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65139 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.

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

– Té coneixement el Govern de l’afectació que el tanca-
ment temporal de la planta d’Uniland pot produir en la 
producció d’àrids a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte del tancament temporal de 
la planta d’Uniland a Vallcarca (Garraf) en la 
planta de Santa Margarida i els Monjos (Alt 
Penedès)
Tram. 314-19642/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65140 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.

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

– Ha estudiat el Govern l’impacte que el tancament tem-
poral de la planta de Vallcarca pot produir en la planta de 
Santa Margarida i Els Monjos, a nivell de manteniment 
de la producció com a nivell de manteniment de llocs de 
treball?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement del conflicte dels tre-
balladors de l’empresa Hispano Igualadina
Tram. 314-19643/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65146 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.

Davant el conflicte i l’anuncia de vaga anunciat pel Co-
mitè d’Empresa de la l’empresa Hispano Igualadina a 
Barcelona, Vilafranca del Penedès, Igualada i Reus per 
als propers dies 18,21, 25 i 28 de maig,

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

– Quan ha conegut el Govern la situació de conflicte dels 
treballadors de l’empresa Hispano Igualadina?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per resoldre el conflic-
te dels treballadors de l’empresa Hispano 
Igualadina
Tram. 314-19644/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65147 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.

Davant el conflicte i l’anuncia de vaga anunciat pel Co-
mitè d’Empresa de la l’empresa Hispano Igualadina a 
Barcelona, Vilafranca del Penedès, Igualada i Reus per 
als propers dies 18,21, 25 i 28 de maig,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines actuacions està duent a terme per tal de possibi-
litar la resolució del conflicte?

– Quines són les actuacions dutes a terme pel Govern da-
vant l’empresa Monbus, actual propietària de l’empresa?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació als usuaris de la vaga 
anunciada pels treballadors de l’empresa 
Hispano Igualadina
Tram. 314-19645/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65148 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
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articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Davant el conflicte i l’anuncia de vaga anunciat pel Co-
mitè d’Empresa de la l’empresa Hispano Igualadina a 
Barcelona, Vilafranca del Penedès, Igualada i Reus per 
als propers dies 18,21, 25 i 28 de maig,

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

– Donat la possible paralització dels serveis, quines actu-
acions ha dut a terme el Govern per tal de d’informar als 
usuaris de la companyia?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació a les administracions lo-
cals afectades per la vaga anunciada pels 
treballadors de l’empresa Hispano Igualadina
Tram. 314-19646/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65149 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.

Davant el conflicte i l’anuncia de vaga anunciat pel Co-
mitè d’Empresa de la l’empresa Hispano Igualadina a 
Barcelona, Vilafranca del Penedès, Igualada i Reus per 
als propers dies 18,21, 25 i 28 de maig,

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

– Donat la possible paralització dels serveis, quines actu-
acions ha dut a terme el Govern per tal d’informar a le-
sa administracions locals de residència dels usuaris i que 
formen part del recorregut de la companyia?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
contra l’empresa Monbús per deficiències 
en el servei
Tram. 314-19647/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65150 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.

Davant les denúncies efectuades per usuaris i treballa-
dors sobre els servei ofert actualment per l’empresa 
Monbus

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

– Quantes denúncies d’usuaris han estat presentades du-
rant l’any 2011 contra l’empresa Monbus per deficiències 
en els serveis? Quantes en el primer trimestre de l’any 
2012?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de la Direcció General 
de Transports i Mobilitat davant les denún-
cies presentades contra l’empresa Monbús 
per deficiències en el servei
Tram. 314-19648/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65151 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.

Davant les denúncies efectuades per usuaris i treballa-
dors sobre els servei ofert actualment per l’empresa 
Monbus

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quines actuacions ha dut a terme, durant l’any 2011 i 
el primer trimestre de l’any 2012, la Direcció General de 
Transports i Mobilitat per tal de donar resposta a les de-
mandes ciutadanes?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions de la Direcció Gene-
ral de Transports i Mobilitat al parc mòbil de 
l’empresa Monbús
Tram. 314-19649/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65152 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.

Davant les denúncies efectuades per usuaris i treballa-
dors sobre els servei ofert actualment per l’empresa 
Monbus

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

– Quines actuacions d’inspecció ha dut a terme la Direc-
ció General de Transports i Mobilitat per tal de conèixer 
l’estat del parc mòbil que l’empresa Monbus fa servir per 
atendre les rutes de passatgers de la concessió?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions de la Direcció Gene-
ral de Transports i Mobilitat al parc mòbil de 
l’empresa Monbús en matèria de seguretat
Tram. 314-19650/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65153 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.

Davant les denúncies efectuades per usuaris i treballa-
dors sobre els servei ofert actualment per l’empresa 
Monbus

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

– Quines actuacions ha dut a terme la Direcció Gene-
ral de Transports i Mobilitat per tal de conèixer l’estat 
del parc mòbil, pel que fa a la seguretat, que l’empresa 
Monbus fa servir per atendre les rutes de passatgers de 
la concessió?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades a l’empre-
sa Monbús per a millorar la flota d’autobusos
Tram. 314-19651/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65154 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari 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 escrita.

Davant les denúncies efectuades per usuaris i treballa-
dors sobre els servei ofert actualment per l’empresa 
Monbus

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Ha concedit el Govern a l’empresa Monbus, subven-
cions per a la millora de la flota d’autobusos en els dar-
rers 5 anys? Quantes i per quin import? Amb quina fi-
nalitat?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat dels operadors del Centre 
de Coordinació Operativa de Catalunya de 
Barcelona al Centre de Coordinació Operati-
va de Catalunya de Reus
Tram. 314-19652/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65170 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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: 

Del 30 d’abril al 5 de maig amb motiu de la reunió del 
Banc Central Europeu a Barcelona es va procedir al tras-
llat dels operadors del CECAT Barcelona al CECAT 
Reus, situació que es va repetir del 12 al 16 de maig, du-
rant aquests dies per tant només va estar operativa la Sala 
CECAT de Reus sense el backup de la Sala CECAT de 
Barcelona: 

a) Per quin motius es va procedir al trasllat dels opera-
dors del CECAT DE Barcelona al CECAT de Reus?

b) Considera el Govern que la reunió de coordinació dels 
diferents cossos de les forces de seguretat que intervenen 
en dispositius específics ad hoc justifica inhabilitar la sa-
la principal de coordinació i informació de la protecció 
civil a Catalunya?

c) Considera el Govern que la seguretat, la coordinació i 
la protecció civil de la població davant de qualsevol pos-
sible emergència va quedar garantida amb un únic centre 
CECAT operatiu?

d) Atès que l’ajuntament de Barcelona disposa d’una Sala 
de coordinació policial i que es tractava de dispositius a 
la ciutat de Barcelona, perquè no es va utilitzar aquesta 
Sala i el Govern va optar pel CECAT Barcelona, encara 
que l’opció suposava que el sistema de protecció civil de 
Catalunya es quedés sense backup?

e) En quin moment es va comunicar als treballadors el 
seu trasllat?

f) Pensa el Govern continuar utilitzant la sala CECAT 
Barcelona per coordinar dispositius exclusius de coordi-
nació de les forces de seguretat minvant amb això la se-
guretat del sistema d’informació, coordinació i gestió de 
la protecció civil a Catalunya?

g) Contempla el Govern per al futur proper altres possi-
bilitats com podrien ser la Sala de coordinació policial 
de l’Ajuntament de Barcelona, la Sala del Centre Egara 
o altres?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació amb la Cinemateca Eurore-
gional Institut Jean Vigo, de Perpinyà (Ros-
selló)
Tram. 314-19653/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65178 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina relació manté el Govern de la Generalitat amb la 
Cinemateca Euroregional Institut Jean Vigo de Perpinyà 
(el Rosselló)?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània i la Cinemateca Euroregional 
Institut Jean Vigo, de Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-19654/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65179 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina relació manté l’Euroregió Pirineus Mediterrània 
amb la Cinemateca Euroregional Institut Jean Vigo de 
Perpinyà (el Rosselló)?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània i l’Associació Interdepartamen-
tal i Regional per al Desenvolupament de la 
Inserció Econòmica (AIRDIE) del Llengua-
doc-Rosselló
Tram. 314-19655/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65180 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina relació manté l’Euroregió Pirineus Mediter-
rània amb l’AIRDIE (Association interdépartementale 

et Régio nale pour le Développement de l’Insertion par 
l’Economique) de Llenguadoc-Rosselló?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre la Casa de la Genera-
litat a Perpinyà i l’Associació Interdeparta-
mental i Regional per al Desenvolupament 
de la Inserció Econòmica (AIRDIE) del Llen-
guadoc-Rosselló
Tram. 314-19656/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65181 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– La Casa de la Generalitat a Perpinyà té alguna mena 
de contacte o relació amb l’AIRDIE (Association inter-
départementale et Régionale pour le Développement de 
l’Insertion par l’Economique) de Llenguadoc-Rosselló?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’esforç del Consell Regional del Llen-
guadoc-Rosselló per a mantenir el centre de 
manteniment ferroviari a Cervera de la Ma-
renda
Tram. 314-19657/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65182 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Com valora el Govern l’esforç fet pel Consell Regional 
de Llenguadoc Rosselló per tal de mantenir el centre de 
manteniment ferroviari a Cervera de la Marenda (el Ros-
selló)?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la voluntat del Consell Regional del 
Llenguadoc-Rosselló de mantenir les línies 
de tren Perpinyà-Portbou i Portbou-Figueres
Tram. 314-19658/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65183 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Entén el Govern l’esforç fet pel Consell Regional de 
Llenguadoc Rosselló per tal de mantenir el centre de 
manteniment ferroviari a Cervera de la Marenda (el Ros-

selló) com una mostra de voluntat del manteniment de la 
línia de tren Perpinyà-Portbou i del conseqüent manteni-
ment de la línia Portbou-Figueres?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre la Casa de la Generali-
tat a Perpinyà (Rosselló) i el Centre Interna-
cional de Música Popular de Ceret (Vallespir)
Tram. 314-19659/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65184 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina relació manté la Casa de la Generalitat a Perpi-
nyà amb el Centre Internacional de Música Popular de 
Ceret (el Vallespir)?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre el Centre de Promoció 
de la Cultura Popular i Tradicional Catalana 
i el Centre Internacional de Música Popular 
de Ceret (Vallespir)
Tram. 314-19660/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65185 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
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ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina relació manté el Centre de Promoció de la Cultu-
ra Popular i Tradicional Catalana amb el Centre Interna-
cional de Música Popular de Ceret (el Vallespir)?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació amb l’entitat transfronterera 
Albera Viva
Tram. 314-19661/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65186 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina relació manté el Govern amb l’entitat transfron-
terera Albera Viva?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre la Casa de la Generali-
tat a Perpinyà (Rosselló) i l’entitat transfron-
terera Albera Viva
Tram. 314-19662/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65187 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina relació manté la Casa de la Generalitat a Perpi-
nyà amb l’entitat transfronterera Albera Viva?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació amb l’Euroinstitut Català 
Transfronterer
Tram. 314-19663/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65188 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina relació manté el Govern amb l’Euroinstitut Ca-
talà Transfronterer?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes perquè l’Eu-
roinstitut Català Transfronterer es doti d’una 
estructura pròpia
Tram. 314-19664/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65189 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quines actuacions té previst portar a terme el Govern 
per tal que l’Euroinstitut Català Transfronterer es doti 
d’una estructura pròpia?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la relació entre l’Euroregió Pirineus Medi-
terrània i l’Euroinstitut Català Transfronterer
Tram. 314-19665/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65190 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina relació manté l’Euroregió Pirineus Mediterrània 
amb l’Euroinstitut Català Transfronterer?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per l’Eurore-
gió Pirineus Mediterrània perquè l’Euroins-
titut Català Transfronterer es doti d’una es-
tructura pròpia
Tram. 314-19666/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65191 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines actuacions té previst portar a terme l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània per tal que l’Euroinstitut Català 
Transfronterer es doti d’una estructura pròpia?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de delictes i faltes que 
s’han produït a Alcarràs (Segrià) del gener a 
l’abril del 2012
Tram. 314-19667/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el nombre de delictes i faltes que s’han produït 
a la població d’Alcarràs (Segrià) de gener a abril de 2012?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes Jaume Bosch Mestres
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la divergència entre les dades facilita-
des pel Departament d’Interior i les facilita-
des per l’Ajuntament d’Alcarràs (Segrià) amb 
relació als delictes comesos en aquesta po-
blació
Tram. 314-19668/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65202 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Per quines raons les dades del sobre els delictes i faltes 
que s’han produït a Alcarràs del Departament d’Interior 
són diferents a les dades proporcionades per l’Ajuntament 
d’aquesta població?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes Jaume Bosch Mestres
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes pel Departa-
ment d’Interior amb relació a la situació d’in-
seguretat d’Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-19669/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65203 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines mesures prendrà el Departament d’Interior per 
fer front a la situació d’inseguretat que pateix la població 
d’Alcarràs?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes Jaume Bosch Mestres
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes de coordinació del 
Departament d’Interior amb l’Ajuntament 
d’Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-19670/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65204 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quins mecanismes de coordinació hi ha entre el De-
partament d’Interior i l’Ajuntament d’Alcarràs?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes Jaume Bosch Mestres
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació permanent d’una dotació 
dels Mossos d’Esquadra a Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-19671/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65205 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
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ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– El Departament d’Interior destinarà una dotació per-
manent dels Mossos a la població d’Alcarràs?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes Jaume Bosch Mestres
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració de les patrulles veïnals a 
Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-19672/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65206 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Com valora el Departament d’Interior que en la prime-
ra població on es va permetre implantar les patrulles veï-
nals (sometent) hagi incrementat el nombre de robatoris?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes Jaume Bosch Mestres
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració de les patrulles veïnals en 
zones rurals
Tram. 314-19673/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Considera el Govern que els sometents són una mesura 
adequada per prevenir i garantir la seguretat en les zones 
rurals, després de l’increment del nombre de robatoris a 
Alcarràs?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes Jaume Bosch Mestres
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats de l’Espai Llull de l’Alguer
Tram. 314-19674/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65251 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines activitats ha realitzat l’Espai Llull, representa-
ció de la Generalitat a l’Alguer (Sardenya), durant l’any 
2011 i el que portem de 2012?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les col·laboracions de l’Espai Llull de 
l’Alguer amb les entitats que treballen per la 
cultura i la llengua catalanes
Tram. 314-19675/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65252 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quins ajuts i col·laboracions ha fet l’Espai Llull, re-
presentació de la Generalitat a l’Alguer (Sardenya) amb 
l’Obra Cultural Algueresa i la resta d’entitats, escoles i 
institucions de l’Alguer que treballen per la cultura i la 
llengua catalanes, durant l’any 2011 i el que portem de 
2012?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’establiment d’un conveni entre l’Es-
pai Llull de l’Alguer i l’Obra Cultural Algue-
resa
Tram. 314-19676/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65253 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Té la previsió l’Espai Llull, representació de la Gene-
ralitat a l’Alguer (Sardenya) d’establir algun tipus de con-

veni o col·laboració estable amb l’Obra Cultural Algue-
resa?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la competència entre Logis Empordà i 
el Mercat Internacional Sant Carles, de Per-
pinyà (Rosselló)
Tram. 314-19677/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65258 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Considera el Govern que la plataforma Logis Empordà 
ha de competir amb el Mercat Internacional Sant Carles 
de Perpinyà (el Rosselló)?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les manifestacions del director ge-
neral de Transports i Mobilitat referents a la 
competència entre Perpinyà (Rosselló) i Fi-
gueres (Alt Empordà)
Tram. 314-19678/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65259 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
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i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Comparteix el Govern les manifestacions del Director 
General de Transports i Mobilitat per les que considera 
que dir que Perpinyà i Figueres no competeixen és naif?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incidència en l’articulació de l’Es-
pai Català Transfronterer de la competència 
entre les plataformes logístiques de l’Alt Em-
pordà i del Rosselló
Tram. 314-19679/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65260 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– De quina manera considera el Govern que la compe-
tència entre les plataformes logístiques de l’Alt Empor-
dà i el Rosselló incidirà en l’articulació de l’Espai Català 
Transfronterer?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la conveniència de dur a terme actu-
acions que permetin la cooperació entre les 
plataformes logístiques de l’Alt Empordà i 
del Rosselló
Tram. 314-19680/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65261 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Considera oportú el Govern portar a terme actuacions 
que permetin la cooperació entre les plataformes logísti-
ques de l’Alt Empordà i el Rosselló?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les iniciatives de l’Institut Català del 
Sòl per a recol·locar els afectats per les evic-
cions per desnonament en pisos de protec-
ció oficial
Tram. 314-19681/09

Formulació
Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 65263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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 són les iniciatives que des d’Incasòl es prenen 
per reubicar les víctimes de les eviccions per desnona-
ment en pisos de protecció social, amb un lloguer asse-
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quible, que actualment estan buits a les diferents poblaci-
ons de Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012 

Antoni Strubell i Trueta
Diputat del SP de SI

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió de les mesures d’aus-
teritat en les empreses i els ens públics de 
la Generalitat
Tram. 314-19682/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65264 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, 
per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

El Consell de Govern del 16 de maig d’enguany va apro-
var tot un seguit de mesures d’austeritat amb l’objectiu de 
reduir el dèficit de la Generalitat en 1.500 milions d’eu-
ros, una d’aquestes mesures va dirigida a reduir les plan-
tilles de les empreses i ens públics de la Generalitat: 

a) Quina afectació tindrà aquesta mesura a les entitats 
públiques següents?

b) Quants llocs de treball pensem suprimir a les entitats 
públiques següents?

c) Quantes persones han deixat de treballar a les enti-
tats públiques següents des de gener del 2011 fins el dia 
d’avui?

Servei Català de la Salut (CatSalut)

Institut Català de la Salut (ICS)

Institut Català d’Asistencia i Serveis Socials (ICASS)

Patronat de la Muntanya de Montserrat 

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)

Consell Català de l’Esport

Centre d’Estudis d’Opinió 

Escola d’Administració Pública de Catalunya 

Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Autoritat Catalana de la Competència

Institut d’Estudis de la Salut 

Servei Catala de Transit

Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de 
l’Ebre (IDECE

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pi-
rineu i Aran 

Institució de les Lletres Catalanes

Museu de la Ciència i de la Técnica de Catalunya

Museus d’Arqueologia

Biblioteca de Catalunya 

Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)

Institut Català de les Dones (ICD)

Institut Català de l’Adopció 

Agencia Catalana del Consum 

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de 
la Generalitat (EADOP)

Agencia Catalana de Certificació 

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)

Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR)

Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Consell de l’Audiovisual de Catalunya 

Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

Memorial Democràtic 

Institut Català Internacional per la Pau 

Institut Català de Finances (ICF)

Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

Agencia pera la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya 

Agencia Tributaria de Catalunya 

Institut de Diagnòstic per la Imatge (101)

Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)

Institut d’Asistencia Sanitaria (lAS)

Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)

Agencia d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut

Institut Català d’Oncologia (IC0)

Banc de Sang i Teixits (BST)

Pare Sanitari Pere Virgili (PSPV)

Agencia de Salut Pública de Catalunya 

Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Agencia Catalana de l’Aigua (ACA)
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Agencia de Residus de Catalunya 

Aigües Ter-Llobregat (ATLL)

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

Ports de la Generalitat 

Institut Català del Sol (INCASOL)

Servei Meteorològic de Catalunya 

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 

Agencia de l’Habitatge de Catalunya 

Institut Geològic de Catalunya 

Institut Català de les indústries Culturals 

Consell Nacional de la Cultura i les Arts 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Centre de la Propietat Forestal 

Consell Català de la Producció Integrada 

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 

Agencia Catalana de la Joventut

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la infor-
mació 

Institut Català d’Energia (ICAEN)

Agencia de Suporta l’Empresa Catalana

Agencia Catalana de Turisme 

Centre d’Iniciatives pera la Reinserció (GIRE)

Televisió de Catalunya, SA (TVC)

Catalunya Radio SRG, SA 

TVC Edicions i Publicacions, SA 

Intracatalonia, SA 

Circuits de Catalunya, SL

Circuit de Motocros de Catalunya, SL 

Gestió d’Infraestructures, SAU (GISA)

Regs de Catalunya, SAU (REGSA)

Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA)

Equipaments i Edificis de Catalunya, SA 

Institut Català de Finances Capital, SGECR, SAU

ICF Holding, SAU 

Fira 2000, SA 

Instruments Financers pera Empreses Innovadores, SLU 

Eureca Media, SL

Editorial UOC, SL

Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)

UDIAT, Centre Diagnòstic, SA 

Coordinació Logística Sanitaria, AlE

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA 

Logaritme Serveis Logístics AlE 

Consorci de Prevenció i Salut Terrassa, SL

Aura Salut Pública i Serveis Sociosanitaris, SL 

Barnaclínic, SA

TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA 

Equacat, SA 

Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activi-
tats Logístiques, SA (CIMALSA)

Túnel del Cadí, SAC 

Ecoparc de Residus Industrials, SA 

Aeroports públics de Catalunya, SLU 

Societat d’Estiba deis Ports Catalans, SA 

Gestió de Màrqueting i Serveis de les Comarques Giro-
nines, SLU 

Geocat, Gestió de Projectes, SA

Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)

Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)

Forestal Catalana, SA 

Empresa de Promoció i Localització Industrial de Cata-
lunya, SA (EPLICSA)

Eficiència Energètica, SA 

Consorci del Circuit de Catalunya 

Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-lila de Blanes 

Patronat Catalunya-Món 

Consorci del Montsec

Consorci Administració Oberta Electrónica de Catalunya 

Consorci del Museu Memorial de l’Exili

Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional

Consorci Institut Català d’Arqueologia Clàssica 

Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars 

Consorci Institut d’Investigacions Biomèdiques August 
Pi i Sunyer 

Consorci Centre de Recerca Matemàtica 

Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

Consorci Institut de Geomàtica 

Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró 

Consorci Centre de Visió per Computador

Consorci Institut de Física d’Altes Energies 

Consorci Markets, Organizations and Votes in Econo-
mics (MOVE)

Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a 
l’Enginyeria

Consorci d’Educació de Barcelona

Corporació Sanitaria Pare Taulí de Sabadell 

Consorci Sanitari de Terrassa 
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Consorci Sanitari de Barcelona 

Consorci Hospitalari de Vic 

Consorci Sanitari Integral

Consorci Sanitari de l’Alt Penedès 

Consorci Sanitari de l’Anoia 

Consorci Sanitari de Mollet del Vallès 

Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, 
l’Anoia i el Garraf 

Consorci Sanitari del Maresme 

Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital 
de la Cerdanya

Consorci de Castelldefels Agents de Salut

Consorci Mar Pare de Salut de Barcelona 

Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 

Consorci Biopol de l’Hospitalet de Llobregat

Consorci de Gestió Corporació Sanitaria (CGCS)

Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità

Consorci Port de Mataró 

Consorci del Pare de l’Espai d’interès Natural de Gallecs

Consorci Port de Portbou 

Consorci de l’Observatori del Paisatge 

Consorci Centre d’Estudis per a la Innovació del Trans-
port (CENIT)

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona 

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida

Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Fo-
restals 

Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona

Consorci del Teatre Fortuny de Reus 

Consorci pera la Normalització Lingüística 

Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya 

Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT

Consorci Casa de les Llengües

Consorci Catalan Films & TV 

Consorci Sant Gregori, de Girona 

Consorci de Serveis Socials de Barcelona 

Consorci pera la Formació Contínua de Catalunya

Consorci de Comer9, Artesania i Moda de Catalunya

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps de pagament dels compro-
misos adquirits per l’Agència Catalana de 
Cooperació amb les entitats de solidaritat
Tram. 314-19683/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65266 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina previsió fa el Govern en relació al temps de pa-
gament dels compromisos adquirits per l’Agència Cata-
lana de Cooperació amb les entitats de solidaritat? Sota 
quins criteris prioritzarà el reemborsament de les sub-
vencions a les entitats afectades?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió en les justificacions eco-
nòmiques de les organitzacions no governa-
mentals per al desenvolupament de les des-
peses bancàries ocasionades per la demora 
en el pagament de les subvencions
Tram. 314-19684/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65267 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Té previst el Govern que les ONGD incorporin en les 
justificacions econòmiques de les accions realitzades du-
rant el 2011-2012 les despeses bancàries ocasionades per 
la demora en el pagament de les subvencions atorgades? 
Podria permetre-ho a petició de les entitats?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació de la sisena hora a les es-
coles
Tram. 314-19685/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65268 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 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) Quins són els criteris del Departament d’Ensenyament 
per adjudicar la 6a hora a un centre i no a un altre?

2) Quins són els mecanismes de suport i reforç a un in-
fant d’un centre sense 6a hora?

3) Es derivaran alumnes amb NEE de centres sense 6a 
hora a centres amb 6a hora?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el tancament del Centre Educatiu 
Montilivi
Tram. 314-19686/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65273 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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: 

– Quan està previst fer el tancament del Centre Educatiu 
de Montilivi?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recol·locació dels menors ingres-
sats al Centre Educatiu Montilivi
Tram. 314-19687/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65274 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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: 

– On s’ubicaran els menors ingressats actualment al Cen-
tre Educatiu de Montilivi?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts a les famílies dels menors in-
gressats al Centre Educatiu Montilivi que no 
puguin pagar el transport fins al nou centre
Tram. 314-19688/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65275 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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: 

– Vist l’anunci de tancament del Centre Educatiu de 
Montilivi, està previst ajudar a les famílies dels joves 
que no puguin pagar el transport del desplaçament al nou 
centre, per tal d’assegurar el contacte amb ells?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del pis d’inserció de 
Girona amb relació al tancament del Centre 
Educatiu Montilivi
Tram. 314-19689/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65276 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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: 

– Vist l’anunci de tancament del Centre Educatiu de 
Montilivi, es mantindrà obert el pis d’inserció de Girona?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació de places del pis d’inser-
ció de Girona amb relació al tancament del 
Centre Educatiu Montilivi
Tram. 314-19690/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65277 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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: 

– Vist l’anunci de tancament del Centre Educatiu Monti-
livi, es preveu ampliar el nombre de places del pis d’in-
serció de Girona?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els programes d’inserció previstos 
amb relació al tancament del Centre Educa-
tiu Montilivi
Tram. 314-19691/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65278 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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: 

– Vist l’anunci de tancament del Centre Educatiu de Mon-
tilivi, quins són els nous programes d’inserció que pre-
veu posar en funcionament el Departament de Justícia? 
Quants professionals es requeriran per dur-los a terme?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana d’ocupació del Centre Edu-
catiu Montilivi
Tram. 314-19692/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65279 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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: 

– Vist l’anunci de tancament del Centre Educatiu de 
Montilivi, al llarg de tots els anys de funcionament quina 
ha estat la mitjana d’ocupació? I la mitjana de joves de la 
demarcació de Girona?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves ingressats al Cen-
tre Educatiu Montilivi en data de l’1 de maig 
de 2012
Tram. 314-19693/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65280 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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: 

– Quants joves amb data 1 de maig estaven ingressats al 
Centre Educatiu de Montilivi?

– I quants s’havien derivat a altres centres en previsió del 
seu tancament?

– Quants provenien de la demarcació de Girona i quants 
d’altres comarques?

– De quines comarques provenien si no eren de la demar-
cació de Girona?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació de l’equipament del Cen-
tre Educatiu Montilivi
Tram. 314-19694/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65281 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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: 

– Quin ús es pensa donar a l’equipament del Centre 
Educatiu de Montilivi, un cop es suspengui la seva ac-
tivitat?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del manteniment de l’equipa-
ment del Centre Educatiu Montilivi
Tram. 314-19695/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

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: 
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– Quin cost anual tindrà mantenir el Centre Educatiu de 
Montilivi tancat?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts que preveu atorgar a l’Asso-
ciació Nous Catalans
Tram. 314-19696/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 65287 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Té previst el Govern atorgar alguna subvenció o ajut, 
o signar algun conveni amb l’Associació Nous Catalans? 
En cas afirmatiu per quin concepte i import?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a l’Associació Nous 
Catalans
Tram. 314-19697/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 65288 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 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 subvencions, convenis o ajuts ha donat el Go-
vern a l’Associació Nous Catalans?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oferta de grups de P3 dels cursos 
2011-2012 i 2012-2013
Tram. 314-19698/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65293 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta les preguntes 
següents, per tal que li siguin contestades amb resposta 
escrita.

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

1. Quina va ser l’oferta de grups de P3 a les escoles públi-
ques de Catalunya el curs 2011/12, distribuïda per serveis 
territorials? Quants grups de P3 van acabar obrint final-
ment durant el curs 2011/12, a partir de l’inici de curs.

2. Quina ha estat l’oferta de grups de P3 a les escoles 
públiques de Catalunya el curs 2012/13, distribuïda per 
serveis territorials? Quants grups de P3 preveu el De-
partament que acabaran obrint finalment durant el curs 
2012/13, a partir de l’inici de curs.

3. Quina va ser l’oferta de grups de P3 a les escoles con-
certades de Catalunya el curs 2011/12, distribuïda per ser-
veis territorials? Quants grups de P3 van acabar obrint fi-
nalment durant el curs 2011/12, a partir de l’inici de curs.

4. Quina ha estat l’oferta de grups de P3 a les escoles 
concertades de Catalunya el curs 2012/13, distribuïda per 
serveis territorials? Quants grups de P3 preveu el De-
partament que acabaran obrint finalment durant el curs 
2012/13, a partir de l’inici de curs.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plans educatius d’entorn
Tram. 314-19699/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65294 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta les preguntes 
següents, per tal que li siguin contestades amb resposta 
escrita.

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

1. Reconeix el Departament la importància i necessitat 
de mantenir els Plans Educatius Entorn per garantir l’èxit 
educatiu i la cohesió social?

2. Com pensa el Departament compensar la manca de 
fons de l’Estat adreçats als Plans Educatius Entorn?

3. Com afecta la reducció dels Plans Educatius Entorn a 
l’objectiu de reducció del fracàs escolar marcat pel propi 
departament?

4. Pot tenir efectes la reducció de fons de la Secretària 
d’Estat d’Immigració en el manteniment de les aules 
d’acollida existents i en l’obertura de noves aules d’aco-
llida?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció del fons de la Secretaria 
d’Estat d’Immigració per als cursos d’acolli-
da de català
Tram. 314-19700/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65295 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 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. Com afectarà la reducció del fons de la secretaria d’Es-
tat d’immigració als cursos d’acollida de català del Con-
sorci per la Normalització Lingüística?

2. Com pensa compensar el Govern de la Generalitat 
aquesta disminució de fons per part de l’Estat?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les beques d’escolaritat de les llars 
d’infants públiques i les beques de menjador
Tram. 314-19701/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65296 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 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. Per quins motius el Departament d’Educació no ha pu-
blicat la convocatòria de beques d’escolaritat per a les es-
coles bressols públiques el curs 2011/12? Hi haurà convo-
catòria de beques el proper curs 2012/13?

2. Quin és el motiu del retard en el pagament de les be-
ques de menjador als centres educatius? Quin percentat-
ge de la partida de beques de menjador corresponent al 
curs 2011/12 ja ha traspassat el Departament d’Educació 
als consells comarcals? Quin percentatge queda pendent?

3. Té previst convocatòria de beques de menjador pel 
curs 2012/13? Quines mesures té previstes el Departa-
ment per agilitzar els pagaments de les beques de menja-
dor el curs 2012/13?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de la ràtio d’alumnes a les 
aules previst per al curs 2012-2013 a P3 i pri-
mer d’ESO
Tram. 314-19702/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65297 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta les preguntes 
següents, per tal que li siguin contestades amb resposta 
escrita.

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

1. Quin serà l’augment de ràtio previst per a les aules de P3 
el curs 2012/13? En cas d’augmentar la ràtio, troba compa-
tible aquest augment d’alumnes a les aules amb la reduc-
ció de tècniques d’educació infantil a les aules i la correcta 
atenció als alumnes amb necessitats educatives especials?

2. Preveu substituir la dedicació de TEI i vetlladors amb 
l’augment de les hores lectives del professorat?

3. Quin serà l’augment de ràtio a les aules de 1r. ESO el 
curs 2012/13? En cas d’augmentar la ràtio, troba compa-
tible aquest augment d’alumnes amb l’atenció a la diver-
sitat a l’aula?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’autorització de la jornada compacta-
da als instituts per al curs 2012-2013 i sobre 
el garantiment de les activitats extraesco-
lars en horari de tarda
Tram. 314-19703/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65298 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten les pregun-

tes següents, per tal que li siguin contestades amb res-
posta escrita.

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

1. Quants instituts públics de Catalunya han sol·licitat jor-
nada compactada pel curs 2012/13? Quants centres con-
certats l’han sol·licitat?

2. Quins condicionants ha marcat el Departaments als 
centres per autoritzar la jornada compactada?

3. Aquest centres garantiran una programació d’activitats 
extraescolars en horari de tarda adreçada als seus alumnes?

4. El Departament col·laborarà en el finançament d’aques-
tes activitats?

5. En cas de no fer-ho qui preveu que finançarà aquestes 
activitats?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reconeixement del paper de les as-
sociacions de mares i pares d’alumnes i el 
suport econòmic a aquestes associacions i 
a la FAPAC
Tram. 314-19704/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65299 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenta les preguntes següents, 
per tal que li siguin contestades amb resposta escrita.

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

1. Reconeix el Departament el paper fonamental de les 
AMPES a la comunitat educativa?

2. Quin és el suport previst pel Departament d’Ensenya-
ment a les AMPES en el finançament dels programes de 
socialització de llibres, activitats extraescolars i acollida 
matinal?

3. Quin és el motiu pel qual el Departament d’Ensenyament 
ha retirat el suport econòmic a la FAPAC i a la FAPAES?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cobertura de les baixes laborals dels 
professors dels centres públics
Tram. 314-19705/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65300 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta les preguntes 
següents, per tal que li siguin contestades amb resposta 
escrita.

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

1. Quin serà el criteri de cobertura de baixes laborals del 
professorat dels centres públics de Catalunya?

2. Es complirà la recomanació del Ministeri de no substi-
tuir les baixes laborals fins l’onzè dia lectiu?

3. En cas d’aplicar aquest criteri, com creu que afectarà a 
la qualitat de l’educació dels nostres centres?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’aplicació del Reial decret llei 14/2012, de 
mesures urgents de racionalització de la des-
pesa pública en l’àmbit educatiu, en l’oferta 
de grau mitjà i grau superior de formació pro-
fessional
Tram. 314-19706/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65301 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta les preguntes 
següents, per tal que li siguin contestades amb resposta 
escrita.

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

1. Com aplicarà el Departament d’Ensenyament les re-
comanacions del Reial Decret llei 14/2012 pel que fa a 
l’oferta de Formació Professionals de cicles de grau mitjà 
i superior a Catalunya del curs 2012/13?

2. Quins dels cicles previstos inicialment pel curs 
2012/13 seran ajornats?

3. Quin és el detall de les taxes anunciades el passat 
15 de maig pel president de la Generalitat que s’aplicaran 
al Grau Superior de Formació Professional?

4. A quants alumnes afectarà, per quin import i per quins 
serveis?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament per alumne a les esco-
les de música i de dansa
Tram. 314-19707/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65302 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten les pregun-
tes següents, per tal que li siguin contestades amb res-
posta escrita.

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

1. Quin serà el finançament que dedicarà la Generalitat 
per cada alumne de les escoles municipals de música i de 
dansa per als cursos 2011/12 i 2012/2013?

2. Quina serà la davallada en el finançament per cada 
alumne d’aquestes escoles des de l’exercici pressuposta-
ri 2010?

3. Quin serà el finançament que dedicarà la Generalitat 
per cada alumne dels conservatori de música pels cursos 
2011/12 i 2012/13?

4. Quina ha estat l’evolució d’aquest finançament des 
l’exercici pressupostari 2010?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA



30 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 324

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents a la carretera TV-3141
Tram. 314-19708/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65305 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Alícia Alegret i Martí, dipu-
tada, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Els accidents a la carretera TV-3141, anomenada de la 
Misericòrdia, fan d’aquesta via, la més perillosa de la co-
marca del Baix Camp.

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

1. Quants accidents han tingut lloc des de l’any 2010 fins 
avui dia a la carretera TV-3141?

2. Quants d’aquests accidents s’han cobrat víctimes mor-
tals?

3. De mitjana, quants vehicles diaris circulen per aques-
ta via?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Rafael Luna Vivas, Alícia Alegret i Martí, Jordi Roca 
Mas, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aturada de la tramitació d’unes apor-
tacions addicionals del Pla director urbanís-
tic de l’àmbit central del Camp de Tarragona
Tram. 314-19709/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65306 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Alícia Alegret i Martí, dipu-
tada, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

En referència al Pla director urbanístic de l’àmbit central 
del Camp de Tarragona.

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

– El Govern de la Generalitat ha aturat la tramitació 
d’unes aportacions addicionals del Pla director al que fem 
esment per considerar-les innecessàries, de quines aporta-
cions es tracta?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Rafael Luna Vivas, Alícia Alegret i Martí, Jordi Roca 
Mas, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les qüestions rellevants de la planifi-
cació territorial del nord de la província de 
Tarragona que han ocasionat l’aturada del 
Pla director urbanístic de l’àmbit central del 
Camp de Tarragona
Tram. 314-19710/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65307 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Alícia Alegret i Martí, dipu-
tada, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

En referència al Pla director urbanístic de l’àmbit central 
del Camp de Tarragona.

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

– El Govern ha aturat la tramitació del Pla director urba-
nístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona, quines 
son les qüestions absolutament rellevants en l’àmbit de la 
planificació territorial del nord de la província de Tarra-
gona que han ocasionat l’aturada d’aquest projecte?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Rafael Luna Vivas, Alícia Alegret i Martí, Jordi Roca 
Mas, diputats del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la simplificació dels instruments nor-
matius i de planificació territorial del nord de 
la província de Tarragona
Tram. 314-19711/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65308 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Alícia Alegret i Martí, dipu-
tada, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Com pensa el Govern de la Generalitat simplificar els 
instruments normatius i de planificació de l’àmbit territo-
rial del nord de la província de Tarragona?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Rafael Luna Vivas, Alícia Alegret i Martí, Jordi Roca 
Mas, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat del Pla d’oferta 2011-2015 dels 
serveis ferroviaris del nord de la província de 
Tarragona
Tram. 314-19712/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65309 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Alícia Alegret i Martí, dipu-
tada, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Tenint en compte l’actual oferta de trens regionals, re-
sultat del nou disseny de la mateixa, quin és l’estat final 
del Pla d’oferta 2011-2015 dels serveis ferroviaris del 
nord de la província de Tarragona després d’aquest canvi?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Rafael Luna Vivas, Alícia Alegret i Martí, Jordi Roca 
Mas, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data d’execució del projecte de re-
modelació de la carretera TV-3141
Tram. 314-19713/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65310 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Alícia Alegret i Martí, dipu-
tada, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

La carretera TV-3141 que circula entre els termes muni-
cipals de Reus, Cambrils i Riudoms (Tarragona), anome-
nada de la Misericòrdia, manté un volum de trànsit d’en-
tre 12.000 i 15.000 vehicles al dia.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quan pensa el Departament corresponent executar el 
projecte de remodelació de la carretera TV-3141 que fa 
dos anys va sortir a exposició pública?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Rafael Luna Vivas, Alícia Alegret i Martí, Jordi Roca 
Mas, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les modificacions dels règims tarifaris 
del servei de trens de rodalia
Tram. 314-19714/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65311 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Alícia Alegret i Martí, dipu-
tada, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quines modificacions dels règims tarifaris vol fer el 
Govern de la Generalitat en els serveis de Rodalies de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Rafael Luna Vivas, Alícia Alegret i Martí, Jordi Roca 
Mas, diputats del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els incidents produïts a la presó de 
Tarragona i el trasllat de la presó al Catllar 
(Tarragonès)
Tram. 314-19715/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65312 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Alícia Alegret i Martí, dipu-
tada, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

1. Quants incidents s’han produït des de 2010 fins avui 
dia a la presó de Tarragona.

2. Quina capacitat té el centre i quants interns viuen en 
ell actualment? S’excedeix el nombre d’interns?

3. Per quant està previst el nou trasllat a la presó del Cat-
llar?

4. Quines mesures de seguretat té previstes el Govern per 
tal d’evitar incidents?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Rafael Luna Vivas, Alícia Alegret i Martí, Jordi Roca 
Mas, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’un nucli ferroviari de roda-
lia per al nord de la província de Tarragona
Tram. 314-19716/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65313 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Alícia Alegret i Martí, dipu-
tada, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és la voluntat del Govern de la Generalitat pel 
que fa a la creació d’un nou nucli ferroviari de rodalies 
del nord de la província de Tarragona?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Rafael Luna Vivas, Alícia Alegret i Martí, Jordi Roca 
Mas, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a combatre el «top 
manta»
Tram. 314-19717/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65314 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Alícia Alegret i Martí, dipu-
tada, Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Davant la crisi, els comerciants de les zones turístiques 
es temen que es produeixi un fort augment del fenomen 
del «top manta» aquest estiu.

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

1. Quines mesures té previstes per aquesta temporada es-
tiuenca el Govern per tal de combatre aquesta activitat 
delictiva?

2. S’ha dut a terme alguna mesura preventiva per aturar 
des de l’origen el fenomen del «top manta», realitzant ac-
cions contra els que subministren el material?

3. Quines zones de la província de Tarragona tindran un 
nivell de prioritat més elevat a l’hora de lluitar contra els 
«top manta»?

4. El Govern té pensat sol·licitar la col·laboració de la Guàr-
dia Civil i la Policia Nacional, respectant les competèn-
cies de cada un dels diferents Cossos de Seguretat, per tal 
de dur a terme una operació més efectiva i eficient?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2012 

Rafael Luna Vivas, Alícia Alegret i Martí, Jordi Roca 
Mas, diputats del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones que han perdut el lloc de 
treball en empreses i ens públics
Tram. 314-19718/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65324 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, 
per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

De totes les persones que han perdut el seu lloc de treball 
de les empreses i ens públics: 

a) Quantes han estat per finalització de contracte?

b) Quantes eren temporals o interins?

c) Quantes han estat acomiadades?

d) Quantes de les acomiadades han recorregut al jutjat 
de lo social?

e) Quants acomiadaments han estat considerats impro-
cedents?

f) Quants acomiadaments han estat considerats nuls?

g) Quin cost ha suposat per a la Generalitat de Catalunya 
els acomiadaments improcedents i nuls?

h) Quines empreses consultores han assessorat a les em-
preses i ens públics de la Generalitat per realitzar els aco-
miadaments?

i) Quin cost ha suposat aquest assessorament?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reorganització i la supressió de les 
empreses i els ens públics de la Generalitat
Tram. 314-19719/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65325 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, 
per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

a) El Govern negociarà amb els sindicats la reorganitza-
ció i supressió de les empreses i ens públics de la Gene-
ralitat?

b) El Govern comptarà amb l’assessorament de empreses 
consultores per la reorganització de les empreses i ens 
públics?

c) Quines empreses consultores pensen contractar i quin 
cost tindrà?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de les obres de construcció d’un 
institut al barri de Can Llong, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-19720/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65327 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 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: 

– Donades les necessitats d’escolarització del barri de 
Can Llong de Sabadell, quina és la previsió del Depar-
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tament d’Ensenyament per a l’inici de les obres de cons-
trucció del nou IES de la zona?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació del conveni amb el Centre 
Residencial Casa dels Avis, de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 314-19721/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, juntament amb 
un altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65350 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat, Eva Grana-
dos Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Té previst el Govern ampliar el conveni amb el Centre 
Residencial Casa dels Avis de Sant Sadurní d’Anoia per 
tal de dotar-lo d’un major nombre de places concertades?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi Eva Granados Galiano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oferta de places residencials a l’Alt 
Penedès
Tram. 314-19722/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, juntament amb 
un altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65351 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat, Eva Grana-
dos Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és l’oferta de places residencials existent a l’Alt 
Penedès a finals de l’any 2011? Quantes són concertades 
amb el Govern de la Generalitat? Quina és la previsió per 
l’any 2012? i per l’any 2013?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi Eva Granados Galiano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la demanda de places residencials per 
a la gent gran a Sant Sadurní d’Anoia, Sant 
Pere de Riudebitlles, Torrelavit i Gelida (Alt 
Penedès)
Tram. 314-19723/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, juntament amb 
un altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65352 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat, Eva Grana-
dos Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la demanda de places residencials per a la 
gent gran als municipis de Sant Sadurní d’Anoia, Sant Pe-
re de Riudebitlles, Torrelavit i Gelida?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi Eva Granados Galiano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la demanda de places residencials per 
a la gent gran a l’Alt Penedès
Tram. 314-19724/09

Formulació
Roberto E. Labandera Ganachipi, juntament amb 
un altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 65353 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto E. Labandera Ganachipi, diputat, Eva Grana-
dos Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la demanda de places residencials per a la 
gent gran als municipis de la comarca de l’Alt Penedès?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi Eva Granados Galiano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes i les conseqüències de l’in-
cendi a Rasquera i el Perelló
Tram. 314-19725/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65379 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina valoració fa el Govern sobre les causes i conse-
qüències de l’incendi als municipis de Rasquera i el Pere-
lló del mes de maig?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la suficiència de mitjans tècnics i hu-
mans per a afrontar l’incendi de Rasquera i 
el Perelló
Tram. 314-19726/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65380 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-

ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Considera el Govern que ha disposat de suficients mit-
jans humans i tècnics per fer front a l’incendi als munici-
pis de Rasquera i el Perelló del mes de maig?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps transcorregut entre el primer 
avís de l’incendi de Rasquera i el Perelló i 
l’arribada de mitjans del Departament d’In-
terior
Tram. 314-19727/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65381 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin temps va passar entre el primer avís d’incendi i 
l’arribada de mitjans del Departament d’Interior en l’in-
cendi dels municipis de Rasquera i el Perelló del mes de 
maig?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectius dels cossos de la Genera-
litat que han actuat en l’incendi de Rasquera 
i el Perelló
Tram. 314-19728/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65382 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants efectius dels diferents Cossos dependents del 
Govern de la Generalitat han actuat en l’incendi dels mu-
nicipis de Rasquera i el Perelló del mes de maig?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negativa dels bombers voluntaris a 
participar en les tasques d’extinció de l’in-
cendi de Rasquera i el Perelló
Tram. 314-19729/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65383 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Per quins motius el bombers voluntaris varen negar-se 
a participar en les tasques d’extinció de l’incendi de Ras-
quera i el Perelló del mes de maig?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la conseqüència de la negativa dels bom-
bers voluntaris a participar en les tasques 
d’extinció de l’incendi de Rasquera i el Perelló
Tram. 314-19730/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65384 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines conseqüències va tenir la negativa de nombro-
sos bombers voluntaris de participar a les tasques d’ex-
tinció de l’incendi de Rasquera i el Perelló del mes de 
maig?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la notícia del tancament de vuitanta 
parcs de bombers voluntaris
Tram. 314-19731/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65385 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Confirma el Govern la noticia del tancament de vuitan-
ta parcs de bombers voluntaris durant la campanya con-
tra els incendis forestals del 2012?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’enfrontament entre el Departament 
d’Interior i els bombers voluntaris
Tram. 314-19732/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65386 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Com valora el Govern l’enfrontament entre el Departa-
ment d’Interior i els bombers voluntaris en un any espe-
cialment negatiu pel que fa als incendis forestals?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la direcció de l’operació del Departa-
ment d’Interior en l’incendi de Rasquera i el 
Perelló
Tram. 314-19733/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65387 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Qui va dirigir l’operatiu del Departament d’Interior en 
l’incendi de Rasquera i el Perelló del mes de maig?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals no s’ha avan-
çat la campanya contra els incendis fores-
tals del 2012
Tram. 314-19734/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65388 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Per quins motius no s’ha avançat la campanya contra 
els incendis forestals de l’any 2012, tenint present els pre-
cedents de l’increment d’incendis forestals els primers 
mesos de l’any?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre les retallades de les 
partides pressupostàries per a incendis fo-
restals i l’extensió de l’incendi de Rasquera 
i el Perelló
Tram. 314-19735/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65389 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Considera el Govern que les retallades de tot tipus que 
ha sofert el pressupost del Departament d’Interior en par-
tides destinades a l’extinció d’incendis, als bombers pro-
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fessionals i els bombers voluntaris, poden tenir a veure 
amb el volum i extensió de l’incendi de Rasquera i el Pe-
relló del mes de maig?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost econòmic del portal govern.cat
Tram. 314-19736/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 65409 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin ha estat el cost econòmic de la realització de la 
pàgina web del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
http: //www.govern.cat?

– Quin és el cost econòmic de la traducció a l’anglès i al 
castellà de la citada pàgina web?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012 

Albert Rivera Díaz
Portaveu del SP C’s

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre l’efecte de les retallades pressupostàries 
en la producció d’informatius i programes a 
Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00053/09

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65714 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quina és la perspectiva de retallades a la CCMA en 
base al compliment de la norma de dèficit zero i com pot 
afectar aquesta qüestió en la producció d’informatius i de 
programes de TV3 i Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre el contracte programa de la Corporació
Tram. 322-00054/09

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 65715 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– En quina fase es troba la redacció del Contracte Pro-
grama de la CCMA, quines línies determinen com a 
prioritàries i quan el podrem conèixer en la seva primera 
redacció?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre la viabilitat econòmica de la Corporació
Tram. 322-00055/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65909 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Considera viable econòmicament la CCMA?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el motiu per a suspendre l’emissió del 
programa El futur era de tots
Tram. 322-00056/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 65910 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Per quin motiu no ha estat emès el programa El futur 
era de tots, emissió que estava prevista el passat dia 16 de 
maig?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les previsions de tancament pressu-
postari del 2012
Tram. 322-00057/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 65915 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al president del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines són les previsions del tancament pressupostari 
d’enguany?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’adaptació del llibre d’estil de la Cor-
poració a la realitat política, jurídica i social
Tram. 322-00058/09

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 65920 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Pensa el nou president de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals adaptar el llibre d’estil de la CCMA 
a la realitat política, jurídica i social de la nostra Comu-
nitat Autònoma?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Albert Rivera Díaz
Portaveu del SP C’s

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les darreres actuacions de la defenso-
ra de l’audiència de la Corporació
Tram. 322-00059/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 65983 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al presi-
dent del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les darreres actuacions de la defensora de 
l’audiència de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre la venda de l’edifici de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00060/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 65984 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al presi-
dent del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– En quina fase està el procés de venda previst de l’edifici 
de Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre l’acord de reciprocitat entre TV3 i Canal 9
Tram. 322-00061/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 65985 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al presi-
dent del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En quina fase està l’acord de reciprocitat entre el País 
Valencià i Catalunya, envers TV3 i Canal 9?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’avenç de la llengua catalana als mit-
jans de comunicació
Tram. 322-00062/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 65986 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-

cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al presi-
dent del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina valoració fa sobre l’avenç de la llengua catalana 
als mitjans de comunicació?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre les previsions de compliment del pressu-
post per al 2012
Tram. 322-00063/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65987 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quines són les previsions de compliment del pressu-
post per aquest exercici 2012?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre les 
seves línies bàsiques d’actuació
Tram. 323-00038/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 65911 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al director de Catalunya 
Ràdio 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 seran les línies bàsiques d’actuació que pensa 
seguir el nou director de Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
les seves línies bàsiques d’actuació
Tram. 323-00039/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 65912 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al director de Televisió 
de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

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

– Quines seran les línies bàsiques d’actuació que pensa 
seguir el nou director de Televisió de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a res-
pondre oralment en comissió sobre els can-
vis en l’estructura d’aquesta ràdio i els criteris 
amb què s’han fet
Tram. 323-00040/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 65913 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al director de Catalunya 
Ràdio la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins canvis s’han fet en l’estructura organitzativa de 
Catalunya Ràdio i quins criteris s’han aplicat al respecte?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els canvis en l’estructura d’aquesta televisió 
i els criteris amb què s’han fet
Tram. 323-00041/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 65914 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al director de Televisió 
de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins canvis s’han fet en l’estructura organitzativa de 
Televisió de Catalunya i quins criteris s’han aplicat al 
respecte?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC
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Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el programa Parlament
Tram. 323-00042/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 65977 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al director 
de Televisió de Catalunya (TVC) la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

El programa Parlament ha acomplert 500 programes i 
ara fa 14 anys que està en antena.

– Quina valoració fa del mateix com a exemple de servei 
públic de comunicació?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el reportatge Entrampats a l’Aldea
Tram. 323-00043/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 65978 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al director 
de Televisió de Catalunya (TVC) la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la valoració que fa del reportatge Entrampats 
a l’Aldea que va emetre el programa 30 minuts el diu-
menge, dia 6 de maig?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
les línies d’actuació de Televisió de Catalunya
Tram. 323-00044/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 65979 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al director 
de Televisió de Catalunya (TVC) la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Com a nou director de la televisió pública de Catalu-
nya, ens podria parlar de quines seran les línies d’actua-
ció a partir d’ara?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el projecte «Supercrac d’Internet»
Tram. 323-00045/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 65980 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al director 
de Televisió de Catalunya (TVC) la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

El canal Super 3 va estrenar el dia 14 de maig el projecte 
«Supercrac d’internet».

– Quin és el seu capteniment al voltant d’aquest projecte?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre les lí-
nies d’actuació de Catalunya Ràdio
Tram. 323-00046/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 65981 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al director 
de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Com a nou director de Catalunya Ràdio, ens podria 
parlar de quines seran les línies d’actuació de la ràdio pú-
blica a partir d’ara?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre les co-
ses que es poden millorar a Catalunya Música
Tram. 323-00047/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 65982 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al director 
de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Catalunya Música ha guanyat el Premi Ràdio Associ-
ació al millor programa de ràdio en l’any del seu 25 ani-
versari i el programa «Solidaris», de la Rita Marzoa, va 
obtenir una menció de Qualitat. Què creu que es pot mi-

llorar, optimitzar o, tal vegada, incorporar a Catalunya 
Música?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre les pri-
oritats de les emissores de Catalunya Ràdio
Tram. 323-00048/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al director de les emissores de Catalunya Ràdio 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines són les prioritats de la nova direcció de les 
emissores de Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els criteris per a considerar noticiable un fet
Tram. 323-00049/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 65989 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al director de Televisió de Catalunya la pregunta 
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següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quina és la opinió del director de TVC sobre els crite-
ris per considerar el què és o no, noticia?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre la sus-
pensió de l’emissió d’un reportatge sobre el 
moviment 15-M
Tram. 325-00015/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 65916 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.05.2012

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al president del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
per escrit.

Un diari de Barcelona publicava el dissabte 19 de Maig 
que TV3 havia suspès l’emissió d’un reportatge sobre el 

15-M just en complir-se l’aniversari dels fets que li van 
donar nom per causes «tècniques».

En relació amb aquesta qüestió formulo la aquesta pre-
gunta per tal que sigui contestada per escrit: 

– És certa aquesta informació?

1. En cas que sigui certa, per quins motius no es va eme-
tre aquest reportatge?

– Qui en va donar l’ordre?

– Quines són les presumptes causes que podien fer supo-
sar un cert endarreriment en la seva producció?

– Quin era l’equip de persones que hi treballava? Es po-
den detallar els noms?

– Quin era el pressupost d’aquesta producció i quin el 
cost final?

– Per quan es preveu que acabaran els treballs d’aquesta 
producció?

– Creu el president del la CCMA que la inversió feta no 
perd valor en no emetre-la en els dies o dia previstos?

– Pensa el president de la CCMA que quan acabin els tre-
balls s’emetrà el reportatge? Quan?

– Si la producció d’aquest reportatge era externa, hi ha-
via alguna clàusula de penalització en el contracte pel cas 
d’incomplir terminis? En cas afirmatiu, en quins termes? 
En cas negatiu, per què no?

– Si la producció era interna, de qui és la responsabilitat 
del suposat endarreriment i com se n’avaluen els danys 
de la seva pèrdua de la idònia actualitat?

2. Si la informació apareguda en un medi de comunica-
ció no és certa, per quin motiu no es va emetre el repor-
tatge? Amb el prec de contestar igualment tots els inter-
rogants de la pregunta del primer punt.

3. Pot ser que no s’estigués treballant en cap reportatge 
sobre l’aniversari del 15-M?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2012

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació d’un pla d’instal·lació de desfibril·ladors en espais públics
	Tram. 314-19315/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ingressos per la taxa turística
	Tram. 314-19345/09
	Resposta del Govern




	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prestació i el finançament del transport escolar
	Tram. 310-00219/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures de contenció de la despesa pública previstes pel Departament de Governació i Relacions Institucionals
	Tram. 310-00220/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les operacions de finançament a empreses i autònoms de l’Institut Català de Finances
	Tram. 310-00221/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els convenis de mediació en casos de desnonament signats amb entitats d’estalvi
	Tram. 310-00222/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la implantació del sistema informàtic e-justícia.cat
	Tram. 310-00223/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la vaga en el sector de l’ensenyament del 22 de maig
	Tram. 310-00224/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les persones més vulnerables
	Tram. 310-00225/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera del 17 de maig
	Tram. 310-00226/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els informes i els estudis elaborats per l’Agència Catalana de Cooperació
	Tram. 310-00227/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00141/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00142/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la retallada en la partida dels pressupostos de l’Estat relativa a les polítiques actives d’ocupació
	Tram. 317-00143/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00144/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00145/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00146/09
	Anunci



	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’efectius policials mobilitzats per a la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02756/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectius dels Mossos d’Esquadra mobilitzats per a la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02757/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos materials dels Mossos d’Esquadra mobilitzats per a la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02758/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de patrulles desplegades per a la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02759/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les hores de vol, el combustible i el cost dels helicòpters que sobrevolaven Barcelona per la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02760/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les hores treballades pels efectius dels Mossos d’Esquadra per a la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02761/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compensació de les hores extraordinàries fetes pels mossos d’esquadra que van treballar durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02762/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compensació als mossos d’esquadra que es van mobilitzar per la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02763/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost global de l’operació policial desplegada per a la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02764/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el rescabalament de les despeses de seguretat originades per la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02765/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de detencions relacionades amb l’operació policial desplegada per a la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02766/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mobilitzacions previstes per al 3 de maig de 2012 que coneixia el Departament d’Interior
	Tram. 311-02767/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’identificacions i escorcolls fets durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02768/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de mossos d’esquadra vestits de paisà que van estar de servei durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02769/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de mossos d’esquadra vestits de paisà i encaputxats que van estar de servei durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02770/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la funció dels mossos d’esquadra vestits de paisà i encaputxats durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02771/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la funció dels mossos d’esquadra vestits de paisà i amb identificació durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02772/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les vegades que s’ha suspès el Tractat de Schengen per les reunions del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02773/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’operació policial organitzada per la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02774/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació del dispositiu policial organitzat per la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02775/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable tècnic de la coordinació del dispositiu policial organitzat per la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02776/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la preservació de les competències de la Generalitat en matèria de seguretat amb relació a la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02777/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la detenció de dos representants sindicals a l’empresa SEAT, a Martorell (Baix Llobregat)
	Tram. 311-02778/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la persona que va ordenar la detenció de dos representants sindicals a l’empresa SEAT, a Martorell (Baix Llobregat)
	Tram. 311-02779/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la instal·lació de càmeres de vigilància a Barcelona durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02780/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la petició d’autorització per a instal·lar càmeres de vigilància a Barcelona durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02781/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació de la policia en la detenció de dos representants sindicals a l’empresa SEAT, a Martorell (Baix Llobregat)
	Tram. 311-02782/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la web de col·laboració ciutadana per a la identificació dels responsables d’actes violents
	Tram. 311-02783/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les consultes jurídiques fetes per a garantir que la web de col·laboració ciutadana no vulnera la presumpció d’innocència
	Tram. 311-02784/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les declaracions de representants de la justícia amb relació a la web de col·laboració ciutadana
	Tram. 311-02785/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a retirar fotografies de la web de col·laboració ciutadana
	Tram. 311-02786/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions tingudes pel Ple del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del 2011 ençà
	Tram. 311-02787/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions tingudes per la Comissió Permanent del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del 2011 ençà
	Tram. 311-02788/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions tingudes pel Consell Assessor d’Experts del Pla director de salut mental i addiccions del 2011 ençà
	Tram. 311-02789/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals no s’ha reunit regularment el Consell Assessor en Salut Mental i Addiccions
	Tram. 311-02790/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures preses pel Departament de Salut per a reforçar la xarxa de salut mental
	Tram. 311-02791/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les intencions d’Uniland de reduir dràsticament el personal de la planta de Vallcarca (Garraf)
	Tram. 311-02792/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions amb relació al tancament temporal de la planta d’Uniland a Vallcarca (Garraf)
	Tram. 311-02793/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte econòmic i sectorial del tancament temporal de la planta d’Uniland a Vallcarca (Garraf)
	Tram. 311-02794/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afectació del tancament temporal de la planta d’Uniland a Vallcarca (Garraf) en la producció d’àrids
	Tram. 311-02795/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte del tancament temporal de la planta d’Uniland a Vallcarca (Garraf) en la planta de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)
	Tram. 311-02796/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons del trasllat dels operadors del CECAT de Barcelona al CECAT de Reus durant la reunió del Banc Central Europeu a Barcelona
	Tram. 311-02798/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inhabilitació del CECAT de Barcelona durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02799/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la protecció civil durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02800/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilització del CECAT de Barcelona enlloc de la sala de coordinació policial de l’Ajuntament de Barcelona durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 311-02801/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la comunicació als treballadors del CECAT de Barcelona del trasllat al CECAT de Reus
	Tram. 311-02802/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la continuïtat de la utilització de la sala del CECAT de Barcelona en la coordinació dels dispositius exclusius de coordinació de les forces de seguretat
	Tram. 311-02803/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat d’utilitzar altres sales com a alternativa a la del CECAT de Barcelona
	Tram. 311-02804/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de delictes i faltes produïts a Alcarràs (Segrià) del gener ençà
	Tram. 311-02805/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la divergència entre les dades facilitades pel Departament d’Interior i les facilitades per l’Ajuntament d’Alcarràs (Segrià) amb relació als delictes comesos en aquesta població
	Tram. 311-02806/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes pel Departament d’Interior amb relació a la situació d’inseguretat d’Alcarràs (Segrià)
	Tram. 311-02807/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de coordinació del Departament d’Interior amb l’Ajuntament d’Alcarràs (Segrià)
	Tram. 311-02808/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la destinació permanent d’una dotació dels Mossos d’Esquadra a Alcarràs (Segrià)
	Tram. 311-02809/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració de les patrulles veïnals a Alcarràs (Segrià)
	Tram. 311-02810/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració de les patrulles veïnals en zones rurals
	Tram. 311-02811/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats de l’Espai Llull de l’Alguer
	Tram. 311-02812/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les col·laboracions de l’Espai Llull de l’Alguer amb les entitats que treballen per la cultura i la llengua catalanes
	Tram. 311-02813/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’establiment d’un conveni entre l’Espai Llull de l’Alguer i l’Obra Cultural Algueresa
	Tram. 311-02814/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compensació de la manca de fons estatals per als plans educatius d’entorn
	Tram. 311-02815/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afectació de la reducció dels plans educatius d’entorn sobre l’objectiu de reducció del fracàs escolar
	Tram. 311-02816/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la convocatòria de beques d’escolaritat per a les llars d’infants públiques del cursos 2011-2012 i 2012-2013
	Tram. 311-02817/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes i les conseqüències de l’incendi de Rasquera i el Perelló del maig del 2012
	Tram. 311-02824/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mitjans humans i tècnics per a fer front a l’incendi de Rasquera i el Perelló del maig del 2012
	Tram. 311-02825/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que va passar entre l’avís d’incendi i l’arribada dels mitjans del Departament d’Interior en l’incendi de Rasquera i el Perelló del maig del 2012
	Tram. 311-02826/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’efectius dependents de la Generalitat que han actuat en l’incendi de Rasquera i el Perelló del maig del 2012
	Tram. 311-02827/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals els bombers voluntaris es van negar a participar en l’extinció de l’incendi de Rasquera i el Perelló del maig del 2012
	Tram. 311-02828/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències de la negativa de bombers voluntaris a participar en l’extinció de l’incendi de Rasquera i el Perelló del maig del 2012
	Tram. 311-02829/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la notícia del tancament de vuitanta parcs de bombers voluntaris durant la campanya contra els incendis forestals del 2012
	Tram. 311-02830/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’enfrontament entre el Departament d’Interior i els bombers voluntaris el 2012
	Tram. 311-02831/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la direcció de l’operació d’extinció de l’incendi de Rasquera i el Perelló del maig del 2012
	Tram. 311-02832/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals no s’ha avançat la campanya contra els incendis forestals el 2012
	Tram. 311-02833/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació entre les retallades del pressupost del Departament d’Interior i l’extensió de l’incendi de Rasquera i el Perelló del maig del 2012
	Tram. 311-02834/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’hores de servei de l’helicòpter dels Mossos d’Esquadra sobrevolant la seu de la Caixa a l’avinguda Diagonal de Barcelona, els dies 15 i 16 de maig de 2012
	Tram. 311-02835/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de queixes rebudes pels Mossos d’Esquadra per les molèsties causades per l’helicòpter del Cos la nit del 16 de maig de 2012 a Barcelona
	Tram. 311-02836/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l’ús de l’helicòpter dels Mossos d’Esquadra els dies 15 i 16 de maig de 2012 a Barcelona
	Tram. 311-02837/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les normes d’ús de l’helicòpter dels Mossos d’Esquadra en hores nocturnes
	Tram. 311-02838/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la conveniència d’utilitzar l’helicòpter dels Mossos d’Esquadra per a desallotjar les persones concentrades davant la seu de la Caixa a l’avinguda Diagonal de Barcelona, la nit del 16 de maig de 20
	Tram. 311-02839/09
	Anunci



	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el traçat de la variant desdoblada de la carretera C-12 al pas per Tortosa i Roquetes
	Tram. 314-19587/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gratuïtat dels peatges de l’autopista AP-7 a les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-19588/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del mandat parlamentari amb relació a la matriculació a P3 a l’Escola Can Periquet, de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 314-19589/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a la construcció de l’Institut Escola Can Periquet, de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 314-19590/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de les partides pressupostàries assignades al Programa per a la prevenció i assistència de la sida
	Tram. 314-19591/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució de les obres al tram del Prat de Llobregat de la connexió entre el port i l’aeroport
	Tram. 314-19592/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució de les obres de condicionament del tram entre Olost i Olvan de l’eix Vic-Gironella
	Tram. 314-19593/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució de les obres de millorament de nusos de diverses carreteres entre Barcelona i Montcada i Reixac
	Tram. 314-19594/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució de les obres de la connexió est de la variant sud de Lleida de la carretera C-13
	Tram. 314-19595/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució de les obres de condicionament del tram entre Albinyana i Valls de la carretera C-51
	Tram. 314-19596/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució de les obres de la variant de la carretera C-13 entre Vilanova de la Barca i Térmens
	Tram. 314-19597/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de préstecs bonificats en el sector de la fruita dolça que es van acollir a l’ampliació del termini de devolució
	Tram. 314-19598/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a acollir-se a l’ampliació del termini de devolució dels préstecs bonificats en el sector de la fruita dolça
	Tram. 314-19599/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació de l’acceptació o denegació de l’ampliació del termini de devolució dels préstecs bonificats en el sector de la fruita dolça
	Tram. 314-19600/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de fructicultors als quals es va acceptar la sol·licitud d’ampliació del termini de devolució dels préstecs bonificats
	Tram. 314-19601/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de sol·licituds d’ampliació del termini de devolució de préstecs bonificats en el sector de la fruita que no s’hagin respost
	Tram. 314-19602/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius policials mobilitzats per a la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19603/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius dels Mossos d’Esquadra mobilitzats per a la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19604/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos materials dels Mossos d’Esquadra mobilitzats per a la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19605/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de patrulles desplegades per a la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19606/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les hores de vol, el combustible i el cost dels helicòpters que sobrevolaven Barcelona per la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19607/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les hores treballades pels efectius dels Mossos d’Esquadra per a la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19608/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació de les hores extraordinàries fetes pels mossos d’esquadra que van treballar durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19609/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació als mossos d’esquadra que es van mobilitzar per la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19610/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost global de l’operació policial desplegada per a la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19611/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rescabalament de les despeses de seguretat originades per la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19612/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detencions relacionades amb l’operació policial desplegada per a la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19613/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mobilitzacions previstes per al 3 de maig de 2012 que coneixia el Departament d’Interior
	Tram. 314-19614/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’identificacions i escorcolls fets durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19615/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra vestits de paisà que van estar de servei durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19616/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra vestits de paisà i encaputxats que van estar de servei durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19617/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la funció dels mossos d’esquadra vestits de paisà i encaputxats durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19618/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la funció dels mossos d’esquadra vestits de paisà i amb identificació durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19619/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vegades que s’ha suspès el Tractat de Schengen per les reunions del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19620/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’operació policial organitzada per la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19621/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació del dispositiu policial organitzat per la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19622/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable tècnic de la coordinació del dispositiu policial organitzat per la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19623/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la preservació de les competències de la Generalitat en matèria de seguretat amb relació a la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19624/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la detenció de dos representants sindicals a l’empresa SEAT, a Martorell (Baix Llobregat)
	Tram. 314-19625/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que va ordenar la detenció de dos representants sindicals a l’empresa SEAT, a Martorell (Baix Llobregat)
	Tram. 314-19626/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació de càmeres de vigilància a Barcelona durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19627/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició d’autorització per a instal·lar càmeres de vigilància a Barcelona durant la reunió del Banc Central Europeu
	Tram. 314-19628/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de la policia en la detenció de dos representants sindicals a l’empresa SEAT, a Martorell (Baix Llobregat)
	Tram. 314-19629/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la web de col·laboració ciutadana per a la identificació dels responsables d’actes violents
	Tram. 314-19630/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consultes jurídiques fetes per a garantir que la web de col·laboració ciutadana no vulnera la presumpció d’innocència
	Tram. 314-19631/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions de representants de la justícia amb relació a la web de col·laboració ciutadana
	Tram. 314-19632/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a retirar fotografies de la web de col·laboració ciutadana
	Tram. 314-19633/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi en la gestió dels serveis de diagnòstic per la imatge de la Gerència Territorial de l’ICS de la zona Metropolitana Sud
	Tram. 314-19634/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del model de Formació Professional Inicial de tipus dual per al curs 2012-2013
	Tram. 314-19635/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la I Jornada d’Excel·lència a l’Educació celebrada l’abril de 2012
	Tram. 314-19636/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions tingudes per diversos òrgans del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del 2011 ençà
	Tram. 314-19637/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les intencions d’Uniland de reduir dràsticament el personal de la planta de Vallcarca (Garraf)
	Tram. 314-19638/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb relació al tancament temporal de la planta d’Uniland a Vallcarca (Garraf)
	Tram. 314-19639/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte econòmic i sectorial del tancament temporal de la planta d’Uniland a Vallcarca (Garraf)
	Tram. 314-19640/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del tancament temporal de la planta d’Uniland a Vallcarca (Garraf) en la producció d’àrids
	Tram. 314-19641/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte del tancament temporal de la planta d’Uniland a Vallcarca (Garraf) en la planta de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)
	Tram. 314-19642/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement del conflicte dels treballadors de l’empresa Hispano Igualadina
	Tram. 314-19643/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per resoldre el conflicte dels treballadors de l’empresa Hispano Igualadina
	Tram. 314-19644/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als usuaris de la vaga anunciada pels treballadors de l’empresa Hispano Igualadina
	Tram. 314-19645/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a les administracions locals afectades per la vaga anunciada pels treballadors de l’empresa Hispano Igualadina
	Tram. 314-19646/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades contra l’empresa Monbús per deficiències en el servei
	Tram. 314-19647/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la Direcció General de Transports i Mobilitat davant les denúncies presentades contra l’empresa Monbús per deficiències en el servei
	Tram. 314-19648/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions de la Direcció General de Transports i Mobilitat al parc mòbil de l’empresa Monbús
	Tram. 314-19649/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions de la Direcció General de Transports i Mobilitat al parc mòbil de l’empresa Monbús en matèria de seguretat
	Tram. 314-19650/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a l’empresa Monbús per a millorar la flota d’autobusos
	Tram. 314-19651/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat dels operadors del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya de Barcelona al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya de Reus
	Tram. 314-19652/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació amb la Cinemateca Euroregional Institut Jean Vigo, de Perpinyà (Rosselló)
	Tram. 314-19653/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre l’Euroregió Pirineus Mediterrània i la Cinemateca Euroregional Institut Jean Vigo, de Perpinyà (Rosselló)
	Tram. 314-19654/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre l’Euroregió Pirineus Mediterrània i l’Associació Interdepartamental i Regional per al Desenvolupament de la Inserció Econòmica (AIRDIE) del Llenguadoc-Rosselló
	Tram. 314-19655/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre la Casa de la Generalitat a Perpinyà i l’Associació Interdepartamental i Regional per al Desenvolupament de la Inserció Econòmica (AIRDIE) del Llenguadoc-Rosselló
	Tram. 314-19656/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’esforç del Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló per a mantenir el centre de manteniment ferroviari a Cervera de la Marenda
	Tram. 314-19657/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat del Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló de mantenir les línies de tren Perpinyà-Portbou i Portbou-Figueres
	Tram. 314-19658/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) i el Centre Internacional de Música Popular de Ceret (Vallespir)
	Tram. 314-19659/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana i el Centre Internacional de Música Popular de Ceret (Vallespir)
	Tram. 314-19660/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació amb l’entitat transfronterera Albera Viva
	Tram. 314-19661/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) i l’entitat transfronterera Albera Viva
	Tram. 314-19662/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació amb l’Euroinstitut Català Transfronterer
	Tram. 314-19663/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes perquè l’Euroinstitut Català Transfronterer es doti d’una estructura pròpia
	Tram. 314-19664/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre l’Euroregió Pirineus Mediterrània i l’Euroinstitut Català Transfronterer
	Tram. 314-19665/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per l’Euroregió Pirineus Mediterrània perquè l’Euroinstitut Català Transfronterer es doti d’una estructura pròpia
	Tram. 314-19666/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes i faltes que s’han produït a Alcarràs (Segrià) del gener a l’abril del 2012
	Tram. 314-19667/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la divergència entre les dades facilitades pel Departament d’Interior i les facilitades per l’Ajuntament d’Alcarràs (Segrià) amb relació als delictes comesos en aquesta població
	Tram. 314-19668/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Departament d’Interior amb relació a la situació d’inseguretat d’Alcarràs (Segrià)
	Tram. 314-19669/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació del Departament d’Interior amb l’Ajuntament d’Alcarràs (Segrià)
	Tram. 314-19670/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació permanent d’una dotació dels Mossos d’Esquadra a Alcarràs (Segrià)
	Tram. 314-19671/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de les patrulles veïnals a Alcarràs (Segrià)
	Tram. 314-19672/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de les patrulles veïnals en zones rurals
	Tram. 314-19673/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats de l’Espai Llull de l’Alguer
	Tram. 314-19674/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les col·laboracions de l’Espai Llull de l’Alguer amb les entitats que treballen per la cultura i la llengua catalanes
	Tram. 314-19675/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’un conveni entre l’Espai Llull de l’Alguer i l’Obra Cultural Algueresa
	Tram. 314-19676/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la competència entre Logis Empordà i el Mercat Internacional Sant Carles, de Perpinyà (Rosselló)
	Tram. 314-19677/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les manifestacions del director general de Transports i Mobilitat referents a la competència entre Perpinyà (Rosselló) i Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 314-19678/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incidència en l’articulació de l’Espai Català Transfronterer de la competència entre les plataformes logístiques de l’Alt Empordà i del Rosselló
	Tram. 314-19679/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència de dur a terme actuacions que permetin la cooperació entre les plataformes logístiques de l’Alt Empordà i del Rosselló
	Tram. 314-19680/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives de l’Institut Català del Sòl per a recol·locar els afectats per les eviccions per desnonament en pisos de protecció oficial
	Tram. 314-19681/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió de les mesures d’austeritat en les empreses i els ens públics de la Generalitat
	Tram. 314-19682/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de pagament dels compromisos adquirits per l’Agència Catalana de Cooperació amb les entitats de solidaritat
	Tram. 314-19683/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió en les justificacions econòmiques de les organitzacions no governamentals per al desenvolupament de les despeses bancàries ocasionades per la demora en el pagament de les subvencions
	Tram. 314-19684/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la sisena hora a les escoles
	Tram. 314-19685/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament del Centre Educatiu Montilivi
	Tram. 314-19686/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recol·locació dels menors ingressats al Centre Educatiu Montilivi
	Tram. 314-19687/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts a les famílies dels menors ingressats al Centre Educatiu Montilivi que no puguin pagar el transport fins al nou centre
	Tram. 314-19688/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del pis d’inserció de Girona amb relació al tancament del Centre Educatiu Montilivi
	Tram. 314-19689/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de places del pis d’inserció de Girona amb relació al tancament del Centre Educatiu Montilivi
	Tram. 314-19690/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes d’inserció previstos amb relació al tancament del Centre Educatiu Montilivi
	Tram. 314-19691/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’ocupació del Centre Educatiu Montilivi
	Tram. 314-19692/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de joves ingressats al Centre Educatiu Montilivi en data de l’1 de maig de 2012
	Tram. 314-19693/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de l’equipament del Centre Educatiu Montilivi
	Tram. 314-19694/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del manteniment de l’equipament del Centre Educatiu Montilivi
	Tram. 314-19695/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts que preveu atorgar a l’Associació Nous Catalans
	Tram. 314-19696/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a l’Associació Nous Catalans
	Tram. 314-19697/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de grups de P3 dels cursos 2011-2012 i 2012-2013
	Tram. 314-19698/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans educatius d’entorn
	Tram. 314-19699/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del fons de la Secretaria d’Estat d’Immigració per als cursos d’acollida de català
	Tram. 314-19700/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les beques d’escolaritat de les llars d’infants públiques i les beques de menjador
	Tram. 314-19701/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de la ràtio d’alumnes a les aules previst per al curs 2012-2013 a P3 i primer d’ESO
	Tram. 314-19702/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització de la jornada compactada als instituts per al curs 2012-2013 i sobre el garantiment de les activitats extraescolars en horari de tarda
	Tram. 314-19703/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reconeixement del paper de les associacions de mares i pares d’alumnes i el suport econòmic a aquestes associacions i a la FAPAC
	Tram. 314-19704/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les baixes laborals dels professors dels centres públics
	Tram. 314-19705/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del Reial decret llei 14/2012, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, en l’oferta de grau mitjà i grau superior de formació professional
	Tram. 314-19706/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament per alumne a les escoles de música i de dansa
	Tram. 314-19707/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents a la carretera TV-3141
	Tram. 314-19708/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada de la tramitació d’unes aportacions addicionals del Pla director urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona
	Tram. 314-19709/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les qüestions rellevants de la planificació territorial del nord de la província de Tarragona que han ocasionat l’aturada del Pla director urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona
	Tram. 314-19710/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la simplificació dels instruments normatius i de planificació territorial del nord de la província de Tarragona
	Tram. 314-19711/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del Pla d’oferta 2011-2015 dels serveis ferroviaris del nord de la província de Tarragona
	Tram. 314-19712/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’execució del projecte de remodelació de la carretera TV-3141
	Tram. 314-19713/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les modificacions dels règims tarifaris del servei de trens de rodalia
	Tram. 314-19714/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incidents produïts a la presó de Tarragona i el trasllat de la presó al Catllar (Tarragonès)
	Tram. 314-19715/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’un nucli ferroviari de rodalia per al nord de la província de Tarragona
	Tram. 314-19716/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a combatre el «top manta»
	Tram. 314-19717/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que han perdut el lloc de treball en empreses i ens públics
	Tram. 314-19718/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reorganització i la supressió de les empreses i els ens públics de la Generalitat
	Tram. 314-19719/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres de construcció d’un institut al barri de Can Llong, de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 314-19720/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació del conveni amb el Centre Residencial Casa dels Avis, de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
	Tram. 314-19721/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places residencials a l’Alt Penedès
	Tram. 314-19722/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda de places residencials per a la gent gran a Sant Sadurní d’Anoia, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit i Gelida (Alt Penedès)
	Tram. 314-19723/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda de places residencials per a la gent gran a l’Alt Penedès
	Tram. 314-19724/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes i les conseqüències de l’incendi a Rasquera i el Perelló
	Tram. 314-19725/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suficiència de mitjans tècnics i humans per a afrontar l’incendi de Rasquera i el Perelló
	Tram. 314-19726/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps transcorregut entre el primer avís de l’incendi de Rasquera i el Perelló i l’arribada de mitjans del Departament d’Interior
	Tram. 314-19727/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius dels cossos de la Generalitat que han actuat en l’incendi de Rasquera i el Perelló
	Tram. 314-19728/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negativa dels bombers voluntaris a participar en les tasques d’extinció de l’incendi de Rasquera i el Perelló
	Tram. 314-19729/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conseqüència de la negativa dels bombers voluntaris a participar en les tasques d’extinció de l’incendi de Rasquera i el Perelló
	Tram. 314-19730/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notícia del tancament de vuitanta parcs de bombers voluntaris
	Tram. 314-19731/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’enfrontament entre el Departament d’Interior i els bombers voluntaris
	Tram. 314-19732/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la direcció de l’operació del Departament d’Interior en l’incendi de Rasquera i el Perelló
	Tram. 314-19733/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals no s’ha avançat la campanya contra els incendis forestals del 2012
	Tram. 314-19734/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre les retallades de les partides pressupostàries per a incendis forestals i l’extensió de l’incendi de Rasquera i el Perelló
	Tram. 314-19735/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del portal govern.cat
	Tram. 314-19736/09
	Formulació



	3.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.10.	Preguntes orals en comissió
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