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

1.25. Preguntes
1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció de dipòsits per a
emmagatzemar els béns de les persones afectades
per desnonaments (Tram. 314-01025/05). Resposta
del Govern. 7831

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els motius pels quals el Depar-
tament d’Ensenyament no atorga cap cicle formatiu
de la branca de metall a l’institut Lacetània, de
Manresa (Bages), en la proposta de Mapa escolar
(Tram. 314-02100/05). Resposta del Govern. 7831

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els motius pels quals no s’ha
tingut en compte la participació de l’Ajuntament de
Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès) en l’escola
intermunicipal de Sant Sadurní d’Anoia a l’hora de
redactar el Mapa escolar de la zona (Tram. 314-
02101/05). Resposta del Govern. 7832

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la valoració actual i la previsió
de plena implantació dels mòduls de garantia soci-
al i dels plans de transició al treball, dintre del des-
plegament de la reforma educativa (Tram. 314-
02129/05). Resposta del Govern. 7832

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la privatització de la gestió dels
centres de dia Onyar, de Girona i les Bernardes, de
Salt (Gironès) (Tram. 314-02246/05). Resposta del
Govern. 7833

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la privatització de la gestió dels
centres de serveis socials d’ús públic a les comar-
ques gironines (Tram. 314-02275/05). Resposta del
Govern. 7833

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la transferència de drets de re-
plantació de vinyes a zones de fora de Catalunya
(Tram. 314-02277/05). Resposta del Govern. 7833

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la resposta del Govern de l’Es-
tat en relació amb la participació d’Espanya i la Unió
Europea en les previsions del transvasament d’ai-
gua del riu Roine a Catalunya (Tram. 314-02281/
05). Resposta del Govern. 7834

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre d’expedients incoats
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
per la vulneració de l’Ordre del 5 de novembre de
1984 de protecció de plantes de la flora autòctona
amenaçada de Catalunya (Tram. 314-02305/05).
Resposta del Govern. 7834

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures per a exigir als or-
ganismes oficials la catalanització del topònim de
l’aeroport de Girona-Costa Brava (Tram. 314-02350/
05). Resposta del Govern. 7835

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la menció Costa Brava en els
rètols de les carreteres i vies de comunicació que
parteixen de l’aeroport del Prat de Llobregat (Baix
Llobregat) en direcció cap a aquesta zona de la
costa (Tram. 314-02351/05). Resposta del Govern. 7835

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les entitats benèfiques destina-
des a la construcció d’habitatges (Tram. 314-02353/
05). Resposta del Govern. 7836

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció d’una planta de
cogeneració d’energia elèctrica en el terme munici-
pal de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà) (Tram.
314-02359/05). Resposta del Govern. 7836

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el restabliment de l’Ordre de 31
de maig de 1994 sobre incentius per al reequilibri
territorial industrial destinats principalment a les PI-
MES (Tram. 314-02367/05). Resposta del Govern. 7836

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les quantitats consignades en
els Pressupostos del 1996 com a subvencions per
al reequilibri territorial industrial (Tram. 314-02368/
05). Resposta del Govern. 7837

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’arribada del gas natural a les
poblacions de la comarca del Ripollès que encara
no hi compten (Tram. 314-02369/05). Resposta del
Govern. 7837

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’arribada del gas natural als
polígons industrials de Ripoll de Casanova de Baix
i els Pintors i el Mas d’en Bosc (Ripollès) (Tram.
314-02370/05). Resposta del Govern. 7837
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’àrea bàsica de salut de
Llançà (Alt Empordà) i la sol·licitud de reobertura del
consultori de la Casa del Mar (Tram. 314-02371/
05). Resposta del Govern. 7838

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la carretera comarcal C-
260, en el tram de Figueres a Roses (Alt Empordà)
(Tram. 314-02374/05). Resposta del Govern. 7838

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció de la variant
de la carretera N-340 al seu pas per Torredembarra
i Altafulla (Tarragonès) (Tram. 314-02389/05). Res-
posta del Govern. 7839

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la intervenció del delegat
del Govern a l’empresa concessionària de l’autopis-
ta A-7 en les al·legacions presentades per aquesta
al projecte de variant de la carretera N-340 al seu
pas per Torredembarra i Altafulla (Tarragonès)
(Tram. 314-02390/05). Resposta del Govern. 7839

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els motius del retard del
Ministeri de Cultura en la presentació de documen-
tació a la comissió que ha d’informar sobre la des-
tinació final dels arxius incautats a Catalunya durant
el franquisme i continguts en l’Arxiu de Salamanca
(Tram. 314-02404/05). Resposta del Govern. 7839

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les gestions dutes a terme
amb el Ministeri de Cultura, relatives a la situació de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó (Tram. 314-02405/05).
Resposta del Govern. 7840

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’existència d’un text de la
Universitat de la Girona que qualifica l’homosexu-
alitat de «malaltia a curar» (Tram. 314-02406/05).
Resposta del Govern. 7840

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les persones nomenades
representats dels consells comarcals i de la Dipu-
tació al Consell econòmic de la Universitat Rovira
i Virgili (Tram. 314-02410/05). Resposta del Go-
vern. 7841

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les repercussions que la
futura taxa sobre les assegurances pot tenir en
l’agricultura catalana (Tram. 314-02463/05). Res-
posta del Govern. 7841

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les possibles alternatives al
canal Segarra-Garrigues per a portar el reg a ter-
renys pertanyents als municipis de Juncosa,
Bellaguarda, els Torms i la Granadella (Garrigues)
(Tram. 314-02464/05). Resposta del Govern. 7841

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la resposta del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la propos-
ta d’actuació en el sector de la cuniculicultura, pre-
sentada per la Federació d’Associacions de
Cuniculicultors de Catalunya (Tram. 314-02466/05).
Resposta del Govern. 7842

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts concedits pel De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la

Federació d’Associacions de cuniculicultors de
Catalunya (Tram. 314-02467/05). Resposta del
Govern. 7842

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la relació del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb la Federació
d’Associacions de Cuniculicultors de Catalunya, i
les accions dutes a terme conjuntament (Tram.
314-02468/05). Resposta del Govern. 7843

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts concedits el 1996
per la Direcció General de Medi Natural, destinats
al centre d’acollida i altres centres d’equipaments al
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici (Pallars Sobirà), previstos en el Pla comar-
cal de muntanya del Pallars Sobirà 1995-1999
(Tram. 314-02470/05). Resposta del Govern. 7843

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts concedits el 1996
per la Direcció General de Medi Natural, destinats
a la conservació d’ecosistemes i de diverses
infraestructures al Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici (Pallars Sobirà), previst en
el Pla comarcal de muntanya del Pallars Sobirà
1995-1999 (Tram. 314-02471/05). Resposta del
Govern. 7844

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts concedits el 1996
per la Direcció General de Medi Natural, destinats
a la conservació d’ecosistemes, infraestructures i
actuacions sobre espais regulats pel Pla d’espais
d’interès natural (PEIN), previst en el Pla comarcal
de muntanya del Pallars Sobirà 1995-1999 (Tram.
314-02472/05). Resposta del Govern. 7844

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts concedits el 1996
per la Direcció General de Medi Natural, destinats
al manteniment i funcionament del Centre de Recu-
peració de la Fauna d’Esterri d’Àneu (Pallars Sobi-
rà), previst en el Pla comarcal de muntanya del
Pallars Sobirà 1995-1999 (Tram. 314-02473/05).
Resposta del Govern. 7844

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts concedits el 1996
per la Direcció General de Medi Natural, destinats
a les obres de correcció hidrològica i de defensa
d’infraestructures al Pallars Sobirà, previstes en el
Pla comarcal de muntanya del Pallars Sobirà 1995-
1999 (Tram. 314-02474/05). Resposta del Govern. 7845

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts concedits el 1996
per la Direcció General de Medi Natural, destinats
a reforestacions i tractaments de la vegetació per a
la millora forestal al Pallars Sobirà, previst en el Pla
comarcal de muntanya del Pallars Sobirà 1995-
1999 (Tram. 314-02475/05). Resposta del Govern. 7845

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els motius pels quals no
considera socialment prioritària la commemoració
de la presència a Catalunya dels brigadistes inter-
nacionals, en el 60è aniversari del començament de
la guerra de 1936-1939 (Tram. 314-02479/05). Res-
posta del Govern. 7846

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els motius pels quals no vol
donar suport a un acte de projecció exterior, en
homenatge a la solidaritat de persones d’arreu del
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món envers els lluitadors catalans republicans
(Tram. 314-02480/05). Resposta del Govern. 7846

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els motius pels quals s’ha
nomenat el Sr. Carles Magriñà representant dels
ens territorials del Consell Social de la Universitat
Rovira i Virgili (Tram. 314-02487/05). Resposta del
Govern. 7846

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’avaluació dels danys pro-
duïts enguany pels ocells als conreus d’arròs pro-
pers al Parc natural del delta de l’Ebre (Tram. 314-
02521/05). Resposta del Govern. 7847

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures previstes pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per
a indemnitzar i/o compensar els pagesos afectats
pels danys produïts pels ocells als conreus d’arròs
propers al Parc natural del delta de l’Ebre (Tram.
314-02522/05). Resposta del Govern. 7847

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els motius pels quals s’ha
denegat la petició de col·laboració de diverses as-
sociacions en l’organització de l’homenatge a les
Brigades Internacionals (Tram. 314-02536/05).
Resposta del Govern. 7847

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la neteja de matolls del
bosc de Riells del Fai, al municipi de Bigues i Riells
(Vallès Oriental) (Tram. 314-02554/05). Resposta
del Govern. 7848

2. TRAMITACIONS CLOSES PER RE-
BUIG, RETIRADA, CANVI O DECA-
ÏMENT

2.25. Preguntes
2.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el paper del cos de
la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra res-
pecte als delictes ecològics a Vic (Osona) (Tram.
310-00105/05). Retirada. 7848

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la memòria d’acti-
vitats de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Es-
quadra d’Osona (Tram. 310-00106/05). Retirada. 7848

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la possible legalit-
zació de les naus situades al punt quilomètric 71,5
de la carretera N-152 (Tram. 310-00126/05). Reti-
rada. 7848

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre les actuacions pre-
vistes per al desenvolupament de la Llei 37/1991,
de 30 de desembre, sobre mesures de protecció
dels menors desemparats i de l’adopció (Tram.
310-00158/05). Retirada. 7849

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre els criteris emprats
per a escollir els símbols esmentats al llibre Sím-
bols de Catalunya (Tram. 314-02558/05). Canvi de
tramitació. 7849

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre els motius pels
quals no són considerats símbols de Catalunya els

quatre monestirs reials (Tram. 314-02559/05). Can-
vi de tramitació. 7849

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre els motius pels
quals les obres de construcció de la plaça Abat
Oliva, de Ripoll, es fan amb excavadores malgrat
els efectes nocius de les vibracions a la portalada
del monestir (Tram. 314-02496/05). Canvi de  tra-
mitació. 7849

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre els motius pels
quals es consideren nocius per a la portalada del
monestir de Ripoll els gasos emesos pels cotxes
que s’hi acostin i no els acumulats en l’aparcament
subterrani (Tram. 311-02500/05). Canvi de  trami-
tació. 7849

3. TRAMITACIONS EN CURS
3.25. Preguntes
3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta oral en el Ple al president de
la Generalitat sobre el compliment i l’aplicació dels
compromisos presos en el Ministeri d’Agricultura en
relació amb el sector de l’avellana (Tram. 317-
00111/05). Anunci. 7850

Pregunta oral en el Ple al president de
la Generalitat sobre la possibilitat d’aplicar a Cata-
lunya la cessió dels impostos especials (Tram. 317-
00114/05). Anunci. 7850

Pregunta oral en el Ple al president de
la Generalitat sobre la participació del Govern de la
Generalitat en el procés d’elaboració i definició del
futur mapa elèctric català (Tram. 317-00117/05).
Anunci. 7850

Pregunta oral en el Ple al president de
la Generalitat sobre el futur desenvolupament dels
treballs duts a terme per les meses de concertació
social en què participa el Govern de la Generalitat
(Tram. 317-00122/05). Anunci. 7850

Pregunta oral en el Ple al president de
la Generalitat sobre els criteris emprats en la nego-
ciació del finançament autonòmic (Tram. 317-
00124/05). Anunci. 7851

Pregunta oral en el Ple al president de
la Generalitat sobre la reordenació del sector elèc-
tric (Tram. 317-00126/05). Anunci. 7851

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre els motius del re-
tard en el pagament de les bestretes de manteni-
ment ordinari a les entitats privades d’iniciativa so-
cial que gestionen els recursos d’atenció especia-
litzada de la xarxa bàsica de serveis socials de
Catalunya (Tram. 310-00196/05). Anunci. 7851

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el cost de la reor-
denació de les competències dels consells comar-
cals (Tram. 310-00197/05). Anunci. 7851

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre els objectius de la
reordenació de les competències dels consells co-
marcals (Tram. 310-00198/05). Anunci. 7852

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre les actuacions pre-
vistes per a millorar la seguretat viària en el tram de
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la carretera N-152 situat a la sortida del túnel de
Terradelles (Ripollès) (Tram. 310-00199/05). Anun-
ci. 7852

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre els motius pels
quals encara no s’ha fet cap actuació per a millorar
la seguretat viària del tram de la carretera N-152
situat a la sortida del túnel de Terradelles (Ripollès),
tot i considerar-se un punt negre (Tram. 310-00200/
05). Anunci. 7852

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la data prevista per
a dur a terme les actuacions per a la millora de la
seguretat viària en el tram de la carretera N-152
situat a la sortida del túnel de Terradelles (Ripollès)
(Tram. 310-00201/05). Anunci. 7853

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre les gestions neces-
sàries per fer que els organismes corresponents
solucionin les incorreccions detectades en el no-
menclàtor de municipis de Catalunya inclosos a
l’annex de la Llei 38/1988, de demarcació i planta
judicial (Tram. 310-00202/05). Anunci. 7853

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre els tràmits adminis-
tratius necessaris per fer que en l’annex de la Llei
38/1988, de demarcació i planta judicial, els muni-
cipis d’Alpens, Lluçà, Prats de Lluçanès i Sant Martí
d’Albars (Osona), siguin adscrits al registre de la
propietat de Vic (Tram. 310-00203/05). Anunci. 7854

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre els criteris emprats
per a escollir els símbols esmentats al llibre Sím-
bols de Catalunya (Tram. 310-00207/05). Nova tra-
mitació. 7854

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre els motius pels
quals no són considerats símbols de Catalunya els
quatre monestirs reials (Tram. 310-00208/05). Nova
tramitació. 7854

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre si existeix cap
sol·licitud per a la instal·lació d’un hipermercat en el
polígon Pedrosa, de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès) (Tram. 311-00296/05). Anunci. Tramesa a
la Comissió competent. 7855

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre si s’ha autorit-
zat la instal·lació d’un hipermercat en el polígon
Pedrosa, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
(Tram. 311-00297/05). Anunci. Tramesa a la Co-
missió competent. 7855

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre si s’ha fet cap
estudi de la incidència de la instal·lació d’un hiper-
mercat en el polígon Pedrosa, de l’Hospitalet de
Llobregat (Barcelonès) (Tram. 311-00298/05).
Anunci. Tramesa a la Comissió competent. 7855

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre les mesures
previstes per a la reestructuració del petit comerç a
Catalunya (Tram. 311-00299/05). Anunci. Tramesa
a la Comissió competent. 7855

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre l’elaboració del
Mapa comercial de Catalunya o d’un estudi de ca-
racterístiques similars (Tram. 311-00300/05). Anun-
ci. Tramesa a la Comissió competent. 7856

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre la presentació
d’una nova disposició legal sobre el comerç a Ca-
talunya (Tram. 311-00301/05). Anunci. Tramesa a
la Comissió competent. 7856

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre els criteris que
regiran l’ordenació comercial de Catalunya i l’auto-
rització d’instal·lacions de nous hipermercats (Tram.
311-00302/05). Anunci. Tramesa a la Comissió
competent. 7856

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre les actuacions
dutes a terme per a la unificació de criteris sobre el
perfil professional per a l’assistència domiciliària
(Tram. 311-00303/05). Anunci. Tramesa a la Co-
missió competent. 7856

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre els perfils pro-
fessionals que es consideren necessaris per a tre-
ballar en l’assistència domiciliària (Tram. 311-
00304/05). Anunci. Tramesa a la Comissió compe-
tent. 7857

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre si el conveni
col·lectiu d’assistència domiciliària assegura el nivell
professional adequat per a l’exercici del servei
d’ajut a domicili (SAD) (Tram. 311-00305/05). Anun-
ci. Tramesa a la Comissió competent. 7857

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre si el perfil esta-
blert en el conveni col·lectiu d’assistència domicili-
ària relatiu al treballador auxiliar familiar és l’ade-
quat (Tram. 311-00306/05). Anunci. Tramesa a la
Comissió competent. 7857

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre els motius pels
quals les obres de construcció de la plaça Abat
Oliva, de Ripoll, es fan amb excavadores malgrat
els efectes nocius de les vibracions a la portalada
del monestir (Tram. 311-00315/05). Nova tramita-
ció. 7858

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en comissió sobre els motius pels
quals es consideren nocius per a la portalada del
monestir de Ripoll els gasos emesos pels cotxes
que s’hi acostin i no els acumulats en l’aparcament
subterrani (Tram. 311-00316/05). Nova tramitació. 7858

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’excedent de purins a la
comarca d’Osona (Tram. 314-02664/05). Formula-
ció. 7858

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’engreix a les granges ca-
talanes de 300.000 porcs l’any provinents d’Holan-
da (Tram. 314-02665/05). Formulació. 7858

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les dades i els criteris em-
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prats pel Departament de Medi Ambient, que con-
firmen un excedent de purins a la comarca d’Oso-
na (Tram. 314-02666/05). Formulació. 7859

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts rebuts des de l’any
1990 per l’agrupació de defensa forestal Callac-
Montgrony de les Lloses (Ripollès) (Tram. 314-
02667/05). Formulació. 7859

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els acords subscrits en la
visita oficial del president de la Generalitat al
Quebec (Tram. 314-02668/05). Formulació. 7859

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’ambigüitat de la denominació
de qualitat «Mandarines i clementines de les terres
catalanes» (Tram. 314-02669/05). Formulació. 7860

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la utilitat de la denominació
de qualitat «Mandarines i clementines de les terres
catalanes» (Tram. 314-02670/05). Formulació. 7860

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la previsió en els pressu-
postos del 1997 de l’aplicació dels tractaments ge-
neralitzats de la mosca mediterrània en els cítrics
i altres arbres fruiters de les comarques del Baix
Ebre i del Montsià (Tram. 314-02671/05). Formula-
ció. 7860

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els danys produïts pels ai-
guats del dia 13 d’agost de 1996 al terme municipal
d’Alcanar (Montsià) (Tram. 314-02672/05). Formu-
lació. 7861

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures previstes per
a la recuperació dels camins rurals afectats pels
aiguats del dia 13 d’agost de 1996 al terme muni-
cipal d’Alcanar (Montsià) (Tram. 314-02673/05).
Formulació. 7861

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els motius pels quals no es
faciliten les informacions sol·licitades pels auditors
independents del Consell Comarcal del Priorat
(Tram. 314-02677/05). Formulació. 7861

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les irregularitats detectades
pels auditors independents del Consell Comarcal
del Priorat en les justificacions de subvencions
(Tram. 314-02678/05). Formulació. 7861

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la fiabilitat dels informes
elaborats pels auditors independents del Consell
Comarcal del Priorat (Tram. 314-02679/05). Formu-
lació. 7862

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre a qui cal atribuir la respon-
sabilitat de les irregularitats detectades pels audi-
tors independents del Consell Comarcal del Priorat
(Tram. 314-02680/05). Formulació. 7862

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures previstes per
a la finalització de les obres de la urbanització
Juncosa, de Reus (Baix Camp) (Tram. 314-02681/
05). Formulació. 7862

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la imposició de multes co-
ercitives a la promotora de la urbanització Juncosa,
de Reus (Baix Camp), pel fet de no haver finalitzat
les obres (Tram. 314-02682/05). Formulació. 7863

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les previsions per a la cons-
trucció del centre d’assistència primària del barri
Fortuny, de Reus (Baix Camp) (Tram. 314-02683/
05). Formulació. 7863

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els motius de la supressió
de l’única aula de formació d’adults del barri Juroca,
de Reus (Baix Camp) (Tram. 314-02684/05). For-
mulació. 7863

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris emprats pel De-
partament d’Indústria, Comerç i Turisme per a la
concessió de subvencions a les organitzacions de
consumidors i usuaris de Catalunya (Tram. 314-
02685/05). Formulació. 7864

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’import de les subvencions
atorgades a les organitzacions de consumidors i
usuaris de Catalunya els anys 1995 i 1996 (Tram.
314-02686/05). Formulació. 7864

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la relació de residències
geriàtriques de titularitat municipal de Catalunya
(Tram. 314-02687/05). Formulació. 7864

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la proposta de reordenació
del sector elèctric previst pel Govern de l’Estat
(Tram. 314-02688/05). Formulació. 7865

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les repercussions per a la
Catalunya central derivades de la reordenació del
sector elèctric en l’àmbit de Catalunya i de l’Estat
(Tram. 314-02689/05). Formulació. 7865

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la subvenció de la Secreta-
ria General de l’Esport destinada a una pista
poliesportiva del col·legi Verge de Montserrat, d’An-
glès (Selva) (Tram. 314-02690/05). Formulació. 7865

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la destinació prevista per a
la subvenció que el Pla comarcal de muntanya del
Ripollès assignava a l’actualment clausurada llar
d’infants (Tram. 314-02691/05). Formulació. 7866

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les empreses de la provín-
cia de Lleida que han obtingut crèdits i avals de
l’Institut Català de Finances durant l’any 1995
(Tram. 314-02692/05). Formulació. 7866

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les actuacions dutes a ter-
me per a la conservació de l’art romànic a Catalu-
nya durant el període 1990-1995 (Tram. 314-02693/
05). Formulació. 7866

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si l’empresa Muntatges de
Components Industrials, SL, del polígon industrial
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CA, d’Olius (Solsonès), ha estat sotmesa a algun
control de les seves condicions laborals (Tram.
314-02694/05). Formulació. 7866

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre de baixes labo-
rals per malaltia de l’empresa Muntatges de Com-
ponents Industrials, SL, del polígon industrial CA,
d’Olius (Solsonès) (Tram. 314-02695/05). Formu-
lació. 7867

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els casos de tendinitis diag-
nosticats a treballadors i treballadores de l’empre-
sa Muntatges de Components Industrials, SL, del
polígon industrial CA, d’Olius (Solsonès) (Tram.
314-02696/05). Formulació. 7867

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre d’hectàrees cre-
ades pels incendis forestals produïts durant l’any
1995, per comarques i per tipus de vegetació
(Tram. 314-02697/05). Formulació. 7867

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre d’hectàrees cre-
mades pels incendis forestals a Catalunya des del
mes de gener al mes de setembre de 1996 (Tram.
314-02698/05). Formulació. 7867

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els motius pels quals s’ha
produït el retard en l’inici de les obres d’ampliació
de l’institut Baldiri Guilera, del Prat de Llobregat
(Baix Llobregat) (Tram. 314-02699/05). Formulació. 7868

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la despesa pressupostària
feta i la prevista pel Departament d’Ensenyament,
per donar compliment a les mesures incloses en el
II Pla d’igualtat d’oportunitats entre els homes i les
dones (Tram. 314-02700/05). Formulació. 7868

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si les instal·lacions de reco-
llida de residus líquids de l’empresa Aiscondel, a
Vila-seca (Tarragonès) compleixen els requisits
establerts en la legislació vigent (Tram. 314-02701/
05). Formulació. 7869

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si es disposa d’anàlisis de
les característiques dels llots extrets de l’empresa
Aiscondel, de Vila-seca (Tarragonès) (Tram. 314-
02702/05). Formulació. 7869

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les accions preses perquè
l’empresa Aiscondel, de Vila-seca (Tarragonès)
prengui les mesures correctores pel que fa al con-
trol i al tractament dels residus que genera (Tram.
314-02703/05). Formulació. 7869

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les actuacions del Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social respecte als pro-
blemes d’aluminosi detectats a la clínica Guitart, de
Solsona, Fundació pública Hospital Comarcal del
Solsonès (Tram. 314-02704/05). Formulació. 7870

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els serveis i les dotacions
previstos per al centre d’atenció primària de
Solsona (Solsonès) (Tram. 314-02705/05). Formu-
lació. 7870

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre de persones
desassistides per la Xarxa Bàsica de Serveis Soci-
als (Tram. 314-02706/05). Formulació. 7870

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris del Departament
de Sanitat i Seguretat Social per a iniciar un progra-
ma de substitució amb metadona als centres d’as-
sistència primària o hospitalària i als centres peni-
tenciaris (Tram. 314-02707/05). Formulació. 7871

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures previstes per
la Direcció General de l’Esport per a resoldre els
conflictes del club natació Poble Nou (Tram. 314-
02708/05). Formulació. 7872

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’increment de les plantilles
tècniques dels centres penitenciaris per a millorar
els instruments educadors individualitzats i aug-
mentar les possibilitats de reinserció social dels
interns (Tram. 314-02709/05). Formulació. 7872

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre de places en els
centre penitenciaris catalans preparades per al
compliment dels arrestos de cap de setmana
(Tram. 314-02710/05). Formulació. 7872

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre com es pensa complir la
recomanació del Reial Decret del 26 d’abril de
1996, respecte al compliment de l’arrest de cap de
setmana prop del domicili de l’arrestat (Tram. 314-
02711/05). Formulació. 7873

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si els dipòsits municipals de
detinguts estan preparats per a donar compliment
a l’arrest de cap de setmana (Tram. 314-02712/05).
Formulació. 7873

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els acords presos amb
ajuntaments per a adaptar els dipòsits municipals
de detinguts a les necessitats derivades del compli-
ment d’arrestos de cap de setmana (Tram. 314-
02713/05). Formulació. 7873

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els convenis de col·laboració
signats el 1996 amb entitats públiques i privades
dedicades a l’assistència als reclusos (Tram. 314-
02714/05). Formulació. 7873

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures previstes pel
Departament de Medi Ambient per a descobrir els
autors d’uns abocaments incontrolats en el terme
municipal dels Pallaresos (Tarragonès) (Tram. 314-
02715/05). Formulació. 7874

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el contingut exacte de les
capses amb residus químics trobades en un aboca-
dor clausurat al terme municipal dels Pallaresos
(Tarragonès) (Tram. 314-02716/05). Formulació. 7874

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les accions a dur a terme
contra els responsables de l’abocament de capses
que contenien residus químics al terme municipal
dels Pallaresos (Tarragonès) (Tram. 314-02717/
05). Formulació. 7874



Núm. 107 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 6 de novembre de 1996

7831

fasdfaf

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció de
dipòsits per a emmagatzemar els béns
de les persones afectades per desno-
naments
Tram. 314-01025/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01025/05
Títol: Construcció de dipòsits per a emmagatzemar els
béns de les persones afectades per desnonaments
Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Maria Dolors Nadal i Aymerich

Amb relació a la problemàtica social derivada dels pro-
cessos de desnonament per manca de pagament de les
rendes, el Govern de la Generalitat, de manera coordi-
nada amb els serveis socials d’atenció primària corres-
ponents, està duent a terme des de l’any 1982 actuaci-
ons en matèria de prevenció per mitjà d’ajuts a fons
perdut a aquelles persones que acreditin que no poden
pagar els rebuts de lloguer. Aquests ajuts es van ampliar
l’any 1991, a aquelles persones que acreditaven que no
podien pagar les quotes d’amortització de préstecs hi-
potecaris subscrits per adquirir un habitatge de promo-
ció privada.

Pel que fa als dipòsits per emmagatzemar els béns de
les persones afectades per desnonaments, si bé és cert
que n’hi ha a altres grans ciutats de l’Estat, la gestió la
duen a terme als ajuntaments corresponents en la me-
sura que es tracta d’actuacions de serveis socials
d’atenció primària.

És per això que el Govern de la Generalitat, tenint en
compte a més a més les limitacions pressupostàries, no
té prevista ni la construcció  d’aquests dipòsits, ni la
concertació d’aquests serveis amb altres institucions
públiques o entitats privades.

Barcelona , 25 d’octubre de 1996

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els motius pels
quals el Departament d’Ensenyament
no atorga cap cicle formatiu de la bran-
ca de metall a l’institut Lacetània, de
Manresa (Bages), en la proposta de
Mapa escolar
Tram. 314-02100/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02100/05
Títol: els motius pels quals de Departament d’Ensenya-
ment no atorga cap cicle formatiu de la branca de me-
tall a l’institut Lacetània, de Manresa (Bages), en la
proposta de Mapa escolar
Grup Parlamentari: Grup Socialista
Proponents: Cadevall i Soler, Magí

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya i en nom del
Consell Executiu, em correspon d’informar el següent:

El Mapa Escolar de Catalunya presentat el mes de ge-
ner de 1995 no atorgava cap cicle formatiu a l’IES
Lacetània, de Manresa.

El Departament d’Ensenyament ha dut a terme una
exhaustiva revisió de tots els aspectes relacionats amb
la Formació Professional tractats pel Mapa Escolar, un
cop rebudes i analitzades en profunditat les al·legacions
presentades per les diferents entitats de la comunitat
educativa.

Com a resultat d’aquests estudis, el Departament ha
decidit replantejar-se part dels criteris emprats en els
primers esborranys de la planificació de la Formació
Professional. La concreció dels cicles formatius per a
cada centre docent es durà a terme en una propera pu-
blicació de la totalitat del Mapa Escolar de Catalunya,
o bé del Mapa Escolar Sectorial de la Formació Profes-
sional de Catalunya.

En conseqüència, encara no es pot parlar de quina és la
posició del Departament d’Ensenyament en relació a
l’atorgament dels cicles formatius d’arreu de Cata-
lunya.

Barcelona, 21 d’octubre de 1996

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

1.25.15.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els motius pels
quals no s’ha tingut en compte la par-
ticipació de l’Ajuntament de Sant Llo-
renç d’Hortons (Alt Penedès) en l’es-
cola intermunicipal de Sant Sadurní
d’Anoia a l’hora de redactar el Mapa
escolar de la zona
Tram. 314-02101/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02101/05
Títol: els motius pels quals no s’ha tingut en compte la
participació de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hor-
tons (Alt Penedès) en l’escola intermunicipal de Sant
Sadurní d’Anoia a l’hora de redactar el Mapa escolar
de la zona
Grup Parlamentari: Grup Socialista
Proponents: Cadevall i Soler, Magí

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya i en nom del
Consell Executiu, em correspon d’informar el següent:

El Departament d’Ensenyament no té constància de cap
petició prèvia a les actualment presentades per part de
l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons en el sentit
d’escolaritzar els alumnes del poble a Sant Sadurní
d’Anoia.

En el seu moment el Departament va considerar conve-
nient escolaritzar a aquest alumnat a l’IES de Gelida, i
així ho va comunicar als habitants de Sant Llorenç, fins
i tot abans de la publicació del Mapa Escolar de Cata-
lunya.

Pel que fa als recursos presentats, en data 12 de setem-
bre de 1996 s’ha dictat resolució desestimatòria del
recurs ordinari interposat per la Junta de l’Associació
de mares i pares d’alumnes de l’escola Pau Casals, de
Sant Llorenç d’Hortons, en representació d’aquella
associació, contra la resolució de 9 de març de 1996,
per la qual s’estableixen les adscripcions entre els col·-
legis d’educació infantil i primària i els instituts d’edu-
cació secundària.

Barcelona, 22 d’octubre de 1996

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la valoració actu-
al i la previsió de plena implantació
dels mòduls de garantia social i dels
plans de transició al treball, dintre del
desplegament de la reforma educativa
Tram. 314-02129/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02129/05
Títol: la valoració actual i la previsió de plena implan-
tació dels mòduls de garantia social i dels plans de tran-
sició al treball, dintre del desplegament de la reforma
educativa
Grup Parlamentari: Grup Socialista
Proponents: Sans i Pairutó, Martí; Barenys i Martorell,
Rosa; Cadevall i Soler, Magí; Terradellas i Redon,
Daniel; Geli i Fàbrega, Marina

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, em correspon d’informar el se-
güent:

El Departament d’Ensenyament valora molt positiva-
ment els mòduls de garantia social que, de forma expe-
rimental, s’han implantat en alguns instituts d’educació
secundària, i els anomenats Plans de Transició al Tre-
ball.

Pel que fa a la generalització dels esmentats programes
per als propers cursos, s’hauran de ponderar les dispo-
nibilitats pressupostàries i esperar el desenvolupament
de la corresponent normativa bàsica de l’Estat, encara
en fase d’estudi.

La valoració dels pretallers finançats pel Departament
de Benestar Social per a joves de 14-16 anys també és
positiva, com a eina per a enllaçar l’educació bàsica
amb el món laboral.

En relació a la darrera qüestió, la LOGSE preveu, a
cada centre educatiu de secundària, uns programes es-
pecífics amb crèdits personalitzats i orientació profes-
sional psicopedagògica pels alumnes que necessitin
suport més diferenciat.

Barcelona, 24 d’octubre de 1996

Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

1.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la privatització
de la gestió dels centres de dia Onyar,
de Girona i les Bernardes, de Salt (Gi-
ronès)
Tram. 314-02246/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02246/05
Títol: la privatització de la gestió dels centres de dia
Onyar, de Girona i les Bernardes, de Salt (Gironès)
Grup Parlamentari: Grup Socialista
Proponents: Geli i Fàbrega, Marina; Nadal i Farreras,
Manuel; Terradellas i Redon, Daniel; Sans i Pairutó,
Martí; Piella i Vilaregut, Pere-Jordi

La gestió dels centres de dia Onyar de Girona ha estat
concertada amb l’empresa Sersa i la gestió del de les
Bernades de Salt amb l’empresa Gers.

El motiu fonamental és cercar, prioritàriament, la millor
qualitat de servei al millor preu amb la concertació amb
la societat civil siguin entitats sense o amb ànim de lu-
cre, en aplicació dels principis establerts en el Decret
284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema
Català de Serveis Socials.

Pel que fa a l’equipament de Puig d’en Roca, en la
mateixa línia d’una millor coordinació, col·laboració i
cooperació interadministrativa amb la resta d’entitats
públiques, no es descarta la col·laboració amb la inici-
ativa privada sempre que garanteixi una millora dels
recursos existents.

L’esmentada col·laboració amb la iniciativa privada és
regulada a partir de l’article 35 del Decret 284/1996.
L’avaluació de la mateixa és la prevista per al segui-
ment dels serveis i equipaments de la xarxa de serveis
socials de responsabilitat pública.

La normativa aplicable recull de manera explícita la
obligació de les entitats titulars de serveis socials, de
respectar i vetllar perquè es respectin els drets dels usu-
aris, a prestar els serveis amb la deguda diligència, a
complir la normativa que els sigui aplicable i a infor-
mar a les administracions competents.

En les reunions de treball que actualment s’estan rea-
litzant en al Delegació Territorial de Girona, en aplica-
ció del Decret de traspassos, s’informa els ajuntaments
i consells comarcals de la regulació del nou Sistema
català de Serveis Socials prevista en el Decret 284/96,
de 23 de juliol.

Tanmateix, des de la Secció d’Atenció i Promoció de les
persones grans i d’Atenció Primària, s’ha informat degu-
dament als tècnics de les respectives corporacions locals.

Quant al Consell Municipal de la Vellesa de l’Ajunta-
ment de Girona, en va ser informat a través d’alguns

dels seus representants en la reunió realitzada pel Con-
sell General de l’ICASS aquest mes d’octubre.

En el cas que la forma de gestió d’aquests serveis i
equipaments sigui necessària la intervenció del perso-
nal afectat, es durà a terme amb el màxim respecte pels
drets laborals i sindicals.

Barcelona, 21 d’octubre de 1996

Antoni Comas i Baldellou
Conseller de Benestar Social

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la privatització
de la gestió dels centres de serveis so-
cials d’ús públic a les comarques giro-
nines
Tram. 314-02275/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02275/05
Títol: la privatització de la gestió dels centres de serveis
socials d’ús públic a les comarques gironines
Grup Parlamentari: Grup Socialista
Proponents: Geli i Fàbrega, Marina; Nadal i Farreras,
Manuel; Terradellas i Redon, Daniel; Sans i Pairutó,
Martí; Piella i Vilaregut, Pere-Jordi

La resposta a les qüestions plantejades en el número de
tramitació de referència és la enviada al Parlament com
contesta a la pregunta 314-02246/05.

Barcelona, 22 d’octubre de 1996

Antoni Comas i Baldellou
Conseller de Benestar Social

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la transferència de
drets de replantació de vinyes a zones
de fora de Catalunya
Tram. 314-02277/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02277/05
Títol: la transferència de drets de replantació de vinyes
a zones de fora de Catalunya
Grup Parlamentari: Iniciativa C. - Els Verds
Proponents: Gimeno i Sanz, Víctor

L’Ordre del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de 3 d’agost de 1993, en l’apartat que fa referèn-
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cia a la transferència de drets de replantació, diu que
aquests drets poden sortir de Catalunya a altres comu-
nitats autònomes però no al revés. Per tant la possibi-
litat de transferir drets de replantació de vinya fora de
Catalunya, avui per avui, i des d’un punt de vista nor-
matiu, és totalment factible.

Si considerem la necessitat que hi ha d’aquests drets
dins del mateix territori català, l’oportunitat inicial es-
devé més feble.

S’ha de tenir en compte que la viticultura catalana es
troba consolidada i els drets de replantació que s’han
adquirit des de fa 8 anys, que és el temps de durada
d’un dret de replantació de vinya, són necessaris a les
mateixes explotacions per a poder mantenir un nivell
adequat de renda i competitivitat.

Barcelona, 21 d’octubre de 1996

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la resposta del
Govern de l’Estat en relació amb la
participació d’Espanya i la Unió Euro-
pea en les previsions del transvasa-
ment d’aigua del riu Roine a Catalunya
Tram. 314-02281/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02281/05
Títol: la resposta del Govern de l’Estat en relació amb
la participació d’Espanya i la Unió Europea en les pre-
visions del transvasament d’aigua del riu Roine a Ca-
talunya
Grup Parlamentari: Grup Socialista
Proponents: Gil i Agné, Mariano; Duch i Plana,
Montserrat; Carnicer i Vidal, Martí; Abelló i Padró,
Josep; Nadal i Farreras, Manuel; Terradellas i Redon,
Daniel; Sans i Pairutó, Martí; Piella i Vilaregut, Pere-
Jordi; Geli i Fàbrega, Marina

1) Davant la necessitat de satisfer el dèficit de recursos
hídrics que previsiblement es plantegi a Catalunya en
els propers anys, el Govern de la Generalitat actua en
dues direccions: d’una banda, procurant que el Plan
Hidrológico Nacional contempli i resolgui la problemà-
tica que és de la seva competència; d’una altra, avaluant
la viabilitat d’una solució alternativa, la del Roine, sus-
ceptible de ser contemplada també pel Plan Hidrolò-
gico Nacional o, en darrer cas, independentment si
aquest no resol a temps el problema.

2) Recursos per a satisfer el dèficit previst, n’hi ha,
efectivament, tant a la conca de l’Ebre com a la del
Roine. Del que es tracta és d’optar al final per la solució
econòmicament, políticament i socialment més viable.

3) El Govern no descarta, a nivell de plantejament te-
òric, cap fórmula per a la gestió futura de la xarxa re-
gional d’aigua.

4) No es pot parlar de contradiccions. Segons ens cons-
ta, el Govern Central accepta analitzar en profunditat a
nivell d’estudi, l’alternativa de la portada d’aigua del
Roine. També el Grup del Partit Popular al Parlament
de Catalunya va expressar la seva conformitat quan
aquest punt es va tractar a la Comissió de Política Ter-
ritorial del proppassat 19 de juny.

Barcelona, 16 d’octubre de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre d’expe-
dients incoats pel Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca per la vul-
neració de l’Ordre del 5 de novembre
de 1984 de protecció de plantes de la
flora autòctona amenaçada de Cata-
lunya
Tram. 314-02305/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02305/05
Títol: el nombre d’expedients incoats pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per la vulneració de
l’Ordre del 5 de novembre de 1984 de protecció de
plantes de la flora autòctona amenaçada de Catalunya
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Portabella i Calvete, Jordi

Per incompliment de l’Ordre de 5 de novembre de
1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona
amenaçada a Catalunya, durant aquest anys s’han tra-
mitat els expedients sancionadors que es relacionen a
continuació.

– Serveis Territorials de Barcelona:
5 expedients de Margalló i 4 de Boix Grèvol.

– Serveis Territorials de Lleida:
1 expedient de Boix Grèvol i 6 de Flor de Neu.

– Serveis Territorials de Tarragona:
2 expedients exclusivament de Boix Grèvol i 11 de
rompuda afectant Margalló i Boix Grèvol.

– Serveis Territorials de Girona:
Cap expedient.

Barcelona, 22 d’octubre de 1996

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia I Pesca
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures per a
exigir als organismes oficials la catala-
nització del topònim de l’aeroport de
Girona-Costa Brava
Tram. 314-02350/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02350/05
Títol: les mesures per a exigir als organismes oficials la
catalanització del topònim de l’aeroport de Girona-
Costa Brava
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Ferrer i Gironès, Francesc

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto resposta per escrit a la
pregunta amb núm. de tramitació 314-02350/05, for-
mulada pel diputat I. Sr. Francesc Ferrer, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya no té coneixement que es
produeixin infraccions en l’ús públic de la toponímia
oficial de l’aeroport Girona-Costa Brava i agrairia que,
si l’I. Sr. Diputat en té constància d’algunes en concret,
les posi en coneixement de la Direcció General de Po-
lítica Lingüística per tal de poder prendre les mesures
oportunes.

Això no obstant, el Departament de Cultura ha iniciat
una investigació per tal d’esbrinar si en algun cas s’uti-
litza una denominació incorrecta.

Barcelona, 23 d’octubre de 1996

Joan Maria Pujals i Vallvé
Conseller de Cultura

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la menció Costa
Brava en els rètols de les carreteres i
vies de comunicació que parteixen de
l’aeroport del Prat de Llobregat (Baix
Llobregat) en direcció cap a aquesta
zona de la costa
Tram. 314-02351/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02351/05
Títol: la menció Costa Brava en els rètols de les carre-
teres i vies de comunicació que parteixen de l’aeroport
del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) en direcció cap
a aquesta zona de la costa
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Ferrer i Gironès, Francesc

La senyalització d’orientació vol servir de guia a l’usu-
ari de la carretera per tal que segueixi la ruta adequada
per arribar al seu destí, entenent com a destí un lloc
concret del territori, identificable puntualment dins
l’estructura de la xarxa de carreteres.

La tipologia d’aquests llocs és diversa: poblacions,
zones industrials aïllades, aeroports, centres sòcio-eco-
nòmics, etc., però, en cap cas, no es pot entendre com
a tals, àmbits territorials extensos: països, comarques o
marques turístiques.

Malgrat això, cal recordar que aquests àmbits territori-
als extensos són identificables en alguns casos mitjan-
çant un senyal de localització.

La menció «Costa Brava», constitueix un àmbit territo-
rial extens, de característiques lineals de més de 100
quilòmetres de longitud. Així resulta que, en multitud
de nusos de les carreteres de l’Empordà, la direcció per
arribar a la Costa Brava és múltiple, ja que agafant di-
verses direccions s’hi pot arribar i, per tant, la seva apa-
rició repetitiva en els corresponents cartells de les diver-
ses direccions a prendre, només crearia confusió a
l’usuari.

Per la raó exposada, i segons la regla de continuïtat,
(una menció només pot aparèixer en un nus si és pos-
sible que aparegui en els nusos següents fins arribar al
seu destí), no és possible que figuri en els nusos ante-
riors als corresponents a les carreteres de l’Empordà.

Tanmateix, cal tenir present que el Govern de la Genera-
litat ha configurat l’anomenada senyalització turística,
que entre d’altres té com a objectiu la identificació de
marques turístiques, com és el cas de la «Costa Brava».

Barcelona, 22 d’octubre de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les entitats benè-
fiques destinades a la construcció
d’habitatges
Tram. 314-02353/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02353/05
Títol: les entitats benèfiques destinades a la construc-
ció d’habitatges
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Ferrer i Gironès, Francesc

Les entitats benèficoconstructores que presenten Me-
mòria, balanç i altra documentació comptable són:

– Patronato local de la vivienda de Molins de Rei
– Patronat benèfic Santa Creu de la Selva, Girona

Barcelona, 23 d’octubre de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció
d’una planta de cogeneració d’energia
elèctrica en el terme municipal de la
Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
Tram. 314-02359/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02359/05
Títol: la construcció d’una planta de cogeneració
d’energia elèctrica en el terme municipal de la Torre de
Cabdella (Pallars Jussà)
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Ausàs i Coll, Jordi; Puigcercós i Boixassa,
Joan

La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció
General d’Energia, té competència per autoritzar les ins-
tal·lacions d’autogeneració d’energia elèctrica. Aquest és
un procediment reglat, establert per RD 2366/1996, de 9
de desembre, sobre producció d’energia elèctrica per
instal·lacions hidràuliques, de cogeneració i altres
abastides per recursos o fonts d’energia renovables, i pel
Decret 308/1996 de 2 de setembre, pel qual s’estableix el
procediment administratiu per a l’autorització de les
instal·lacions de producció d’energia elèctrica en règim
especial.

Aquestes normes estableixen un conjunt de requisits
que han de complir les instal·lacions a autoritzar, i en
cap cas la Generalitat de Catalunya, autoritzarà una
instal·lació que no compleixi els requeriments exigibles.

La repercussió d’una possible construcció dependrà de
les mesures correctores de l’impacte visual així com
d’aquelles altres relatives a l’alteració del medi fluvial
que s’efectuïn per part dels organismes responsables i
que impediran la degradació de l’entorn.

Barcelona, 21 d’octubre de 1996

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el restabliment de
l’Ordre de 31 de maig de 1994 sobre
incentius per al reequilibri territorial
industrial destinats principalment a les
PIMES
Tram. 314-02367/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-0236705
Títol: el restabliment de l’Ordre de 31 de maig de 1994
sobre incentius per al reequilibri territorial industrial
destinats principalment a les PIMES
Grup Parlamentari: Grup Socialista
Proponents: Piella i Vilaregut, Pere-Jordi

L’ordre de 31 de maig de 1994, de foment al reequilibri
territorial, va quedar sense efecte el 8 de febrer de
1996. No està previst restablir-la durant l’any 1996.

Barcelona, 21 d’octubre de 1996

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les quantitats
consignades en els Pressupostos del
1996 com a subvencions per al
reequilibri territorial industrial
Tram. 314-02368/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02368/05
Títol: les quantitats consignades en els pressupostos del
1996 com a subvencions per al reequilibri territorial
industrial
Grup Parlamentari: Grup Socialista
Proponents: Piella i Vilaregut, Pere-Jordi

L’assignació a les partides de foment d’inversions en
comarques de reequilibri territorial, prevista en els pres-
supostos de la Generalitat per a l’any 1996, va ser de
1.431.709.356 PTA. Aquest import està destinat a co-
brir els compromisos derivats dels ajuts atorgats durant
els exercicis 1993, 1994 i 1995, que per el seu caràcter
plurianual s’han materialitzat durant l’exercici 1996.

No existeix cap altra consignació pressupostària per al
1996 destinada a reequilibri territorial industrial

Barcelona, 21 d’octubre de 1996

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’arribada del gas
natural a les poblacions de la comarca
del Ripollès que encara no hi compten
Tram. 314-02369/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02369/05
Títol: l’arribada del gas natural a les poblacions de la
comarca del Ripollès que encara no hi compten
Grup Parlamentari: Grup Socialista
Proponents: Piella i Vilaregut, Pere-Jordi

Segons es va acordar amb la signatura de la fase B del Pla
d’Extensió de la Xarxa de Gas Natural a Catalunya entre
el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i Gas Na-
tural S.D.G., SA, el gas natural també arribarà a la pobla-
ció de Campdevànol, a la comarca del Ripollès.

Està previst que el gas natural arribi a Campdevànol al
llarg de l’any 1997.

La selecció dels municipis que seran abastits per gas na-
tural en el Pla signat amb Gas Natural S.D.G. SA s’ha fet
amb criteris de rendibilitat econòmica dels projectes.

Tot i així, el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme
ha previst en el Pla de xarxes locals un seguit de pobla-
cions en la comarca del Ripollès que, en aquests moments
estant sent estudiades per tal d’avaluar la rendibilitat eco-
nòmica de la implantació d’una xarxa local alimentada
amb gasos liquats del petroli. Aquestes són: Sant Joan de
les Abadesses i Vilallonga de Ter. Altres municipis ja dis-
posen de concessió administrativa atorgada com són:
Campdevànol (sector barri de l’Estació), Camprodon,
Llanars, Ribes de Freser i Ripoll (barri de Sant Pere); i
altres municipis del Ripollès ja tenen la seva xarxa local
en funcionament com són Ogassa i Planoles.

Barcelona, 21 d’octubre de 1996

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’arribada del gas
natural als polígons industrials de
Ripoll de Casanova de Baix i els Pin-
tors i el Mas d’en Bosc (Ripollès)
Tram. 314-02370/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02370/05
Títol: l’arribada del gas natural als polígons industrials
de Ripoll de Casanova de Baix i els Pintors i el Mas
d’en Bosch (Ripollès)
Grup Parlamentari: Grup Socialista
Proponents: Piella i Vilaregut, Pere-Jordi

Donat que en la signatura de la Fase B del Pla d’Exten-
sió de la Xarxa de Gas natural a Catalunya també s’ha
inclòs el municipi de Campdevànol de la comarca del
Ripollès, el polígon industrial Casanova de Baix serà tra-
vessat pel gasoducte provinent de Ripoll i destí Camp-
devànol. Està previst durant el llarg de l’any 1997. De
moment no està previst fer arribar el gas natural als polí-
gons industrials de Els Pintors i Mas d’en Bosch, tot i que
això dependrà de l’evolució del mercat potencial en el
futur.

El cost per fer arribar el gas natural al polígon de Casa-
nova de Baix és a càrrec de l’empresa concessionària,
donat que el travessen per tal de donar servei a
Campdevànol. Els costos de connexió dels industrials
al gasoducte principal serà el determinat per la legisla-
ció vigent, en concret per allò que disposa el Decret
2913/1973, de 26 d’octubre, pel que s’aprova el Regla-
ment General del Servei Públic de Gasos Combustibles.

Barcelona, 21 d’octubre de 1996

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’àrea bàsica de
salut de Llançà (Alt Empordà) i la sol·-
licitud de reobertura del consultori de
la Casa del Mar
Tram. 314-02371/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02371/05
Títol: l’àrea bàsica de salut de Llançà (Alt Empordà) i
la sol·licitud de reobertura del consultori de la Casa del
Mar
Grup Parlamentari: Grup Socialista
Proponents: Sans i Pairutó, Martí; Geli i Fàbrega, Ma-
rina; Nadal i Farreras, Manuel; Piella i Vilaregut, Pere-
Jordi; Terradellas i Redon, Daniel

En relació als motius pels quals s’han demanat donatius
als usuaris –sense cobertura sanitària de la seguretat
social– del Centre d’Atenció Primària (CAP) de Llan-
çà, val a dir que donat l’important volum d’activitat
assistencial que es genera durant els mesos d’estiu al
municipi de Llançà, fet habitual en municipis turístics
petits en els que no existeixen dispositius assistencials
alternatius a la sanitat pública, l’equip d’atenció primà-
ria va optar per sol·licitar una aportació voluntària a
aquests usuaris, destinada a millores en el centre i que
en alguns casos havia estat espontàniament oferta pels
propis usuaris. Aquesta iniciativa ha estat desautoritza-
da per l’Institut Català de la Salut i pel Servei Català de
la Salut.

En aquests moments no es contempla cap tipus de com-
pensació econòmica per part dels usuaris, mentre no
s’aprovin les tarifes i el sistema de facturació que regu-
lin aquestes situacions.

Pel que fa als propòsits d’oferir assistència sanitària a
la Casa de Mar de Llançà pels veïns, pescadors o turis-
tes de la zona del port, el Servei Català de la Salut no
preveu, ara per ara, la possibilitat de la posada en fun-
cionament d’un segon centre a més del CAP Llançà,
d’una banda, atenent a raons d’eficiència en la presta-
ció dels serveis sanitaris i, d’altra banda, per què es
garanteix l’accessibilitat dels usuaris –menys d’1 Km
entre els dos nuclis de la població.

Finalment, pel que fa a l’avaluació del transport sani-
tari de la zona d’influència de l’Àrea Bàsica de Salut
(ABS) de Llançà (Portbou, Llançà, Colera i Port de la
Selva), com en la majoria d’ABS de l’Alt Empordà, el
transport sanitari és garantit per les empreses d’ambu-
làncies de la comarca –Ambulàncies Caballero, Ambu-
làncies Figueres i Ambulàncies Canigó– amb parada a
Figueres. A més, a Llançà hi ha una parada d’ambulàn-
cies de la Creu Roja les 24 hores del dia. Malgrat les
dificultats que sempre genera la dispersió, l’accés al

transport sanitari és homologable a qualsevol àrea no
urbana de la Regió Sanitària.

Barcelona, 21 d’octubre de 1996

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la carretera comar-
cal C-260, en el tram de Figueres a
Roses (Alt Empordà)
Tram. 314-02374/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02374/05
Títol: la carretera comarcal C-260, en el tram de Figue-
res a Roses (Alt Empordà)
Grup Parlamentari: Grup Socialista
Proponents: Sans i Pairutó, Martí; Nadal i Farreras,
Manuel; Terradellas i Redon, Daniel; Piella i Vilaregut,
Pere-Jordi; Geli i Fàbrega, Marina

1. La valoració del funcionament viari, des de la data de
la inauguració, de les rotondes de Vilatenim i Empúria
Brava a la carretera C-260, en el tram de Figueres a
Roses, és força positiva.

2. A curt termini s’iniciaran les obres d’una nova roton-
da a Cadaqués, per entrar en servei a l’estiu del 1997.

3. Actualment es troba en estudi tècnic la construcció
d’unes rotondes a Vila-sacra o bé la construcció de la
seva variant, d’acord amb el municipi de Vila-sacra
principal afectat en aquesta obra. L’alternativa escollida
es decidirà en el curs dels propers mesos.

Barcelona, 22 d’octubre de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció de
la variant de la carretera N-340 al seu
pas per Torredembarra i Altafulla (Tar-
ragonès)
Tram. 314-02389/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02389/05
Títol: la construcció de la variant de la carretera N-340
al seu pas per Torredembarra i Altafulla (Tarragonès)
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Bargalló i Valls, Josep; Portabella i Cal-
vete, Jordi

El Govern de la Generalitat, va incloure al Pla de car-
reteres de Catalunya vigent, la solució consistent en la
construcció d’una variant conjunta de Torredembarra i
Altafulla. Així va ésser aprovat al Pla.

Tanmateix, el Govern està permanentment en disposi-
ció d’estudiar qualsevol alternativa que fos proposada
pels responsables ministerials, sempre que resulti
funcionalment correcta i aquest procés de discussió no
portés aparellat cap mena de retard en una obra viària
realment molt necessària.

Barcelona, 28 d’octubre de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la intervenció del
delegat del Govern a l’empresa con-
cessionària de l’autopista A-7 en les
al·legacions presentades per aquesta
al projecte de variant de la carretera N-
340 al seu pas per Torredembarra i
Altafulla (Tarragonès)
Tram. 314-02390/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02390/05
Títol: la intervenció del delegat del Govern a l’empre-
sa concessionària de l’autopista A-7 en les al·legacions
presentades per aquesta al projecte de variant de la car-
retera N-340 al seu pas per Torredembarra i Altafulla
(Tarragonès)
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Bargalló i Valls, Josep; Portabella i Cal-
vete, Jordi

El projecte de variant de la N-340 de Torredembarra i
Altafulla, afecta una carretera de titularitat de l’Estat.

D’acord amb aquest fet, la tramitació, l’aprovació i
l’execució d’aquesta variant corresponen, exclusiva-
ment, al Ministerio de Fomento.

L’actuació portada per la Sociedad ACESA en el pro-
cediment d’aprovació i posterior execució d’aquest
projecte, ve determinada per la seva qualitat de conces-
sionària de l’autopista A-7, de titularitat de l’Estat, sen-
se que la Generalitat de Catalunya hagi intervingut en
les al·legacions i propostes fetes per la Societat Conces-
sionària.

En aquest sentit, cal indicar que la Delegació del Go-
vern de la Generalitat a les Societats Concessionàries
d’Autopistes, en cap cas no pot intervenir en les actu-
acions i qüestions que afectin o tinguin per objecte
l’autopista A-7, concessió adjudicada per l’Estat i en
virtut de la qual aquest té, a ACESA, el seu propi De-
legat.

És dins de les relacions de l’Administració concedent
(Estat) i concessionària de l’A-7 (ACESA), on s’han
d’emmarcar les actuacions plantejades, sense que una
altra Administració concedent pugui intervenir legal-
ment i competencial.

Barcelona, 22 d’octubre de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els motius del re-
tard del Ministeri de Cultura en la pre-
sentació de documentació a la comis-
sió que ha d’informar sobre la destina-
ció final dels arxius incautats a Cata-
lunya durant el franquisme i contin-
guts en l’Arxiu de Salamanca
Tram. 314-02404/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02404/05
Títol: els motius del retard del Ministeri de Cultura en
la presentació de documentació a la comissió que ha
d’informar sobre la destinació final dels arxius
incautats a Catalunya durant el franquisme i continguts
en l’Arxiu de Salamanca
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Carod-Rovira, Josep-Lluís

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom
del Consell Executiu, us trameto resposta per escrit a la
pregunta amb núm. de tramitació 314-02404/05, for-
mulada pel diputat I. Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.
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El Govern de la Generalitat no té coneixement oficial
del suposat retard que esmenta l’I. Sr. Diputat que for-
mula la pregunta; tanmateix, continuarà fent les gesti-
ons necessàries perquè el retorn de la documentació
catalana que hi ha a l’Arxiu de Salamanca es faci efec-
tiu tan aviat com sigui possible.

Barcelona, 24 d’octubre de 1996

Joan Maria Pujals i Vallvé
Conseller de Cultura

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les gestions dutes
a terme amb el Ministeri de Cultura,
relatives a la situació de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó
Tram. 314-02405/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02405/05
Títol: les gestions dutes a terme amb el Ministeri de
Cultura, relatives a la situació de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Carod-Rovira, Josep-Lluís

D’acord amb allò que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom del
Consell Executiu, us trameto resposta per escrit a la pre-
gunta amb núm. de tramitació 314-02405/05, formulada
pel diputat I. Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

L’Arxiu de la Corona d’Aragó (Arxiu Reial de
Barcelona) sempre ha ocupat un lloc de primer ordre en
les recents relacions del Govern de la Generalitat amb
el Ministeri de Cultura i és previst que aquests contac-
tes prossegueixin fins a la seva solució definitiva.

En aquest marc, la Comissió d’Educació i Cultura del
Congrés de Diputats va aprovar el dia 18 de setembre de
1996 una proposició no de llei en la qual fou acordat:

1) Crear, en el termini màxim de sis mesos, amb parti-
cipació efectiva de les Comunitats Autònomes afecta-
des i mitjançant la corresponent norma de l’Estat, el
Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó previst en els
Estatuts d’Autonomia de Catalunya, Aragó, Comunitat
Valenciana i Illes Balears.

2) Atorgar a les CC.AA. la representació en aquest Pa-
tronat prevista en els seus respectius Estatuts.

3) Establir els criteris que permetin distingir formalment
els fons documentals dipositats la titularitat dels quals ha
de ser traspassada a la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, un cop finalitzat el termini previst per
donar compliment a la Moció 13/V del Parlament de
Catalunya, sobre l’Arxiu de la Corona d’Aragó, el

Govern de la Generalitat informarà a la Mesa de totes
les actuacions portades a terme.

Barcelona, 24 d’octubre de 1996

Joan Maria Pujals i Vallvé
Conseller de Cultura

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’existència d’un
text de la Universitat de la Girona que
qualifica l’homosexualitat de «malaltia
a curar»
Tram. 314-02406/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02406/05
Títol: l’existència d’un text de la Universitat de la
Girona que qualifica l’homosexualitat de «malaltia a
curar»
Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

La Llei Orgànica 11/1993, de 25 d’agost, de reforma
universitària (LORU), estableix que el servei públic de
l’educació superior correspon a la Universitat, que
l’efectua mitjançant la docència, l’estudi i la recerca i,
concretament, al seu article segon, contempla que l’au-
tonomia universitària es fonamenta en el principi de la
llibertat acadèmica, que es manifesta en les llibertats de
càtedra, de recerca i d’estudi.

Aquesta autonomia, però, tal i com estableix la LORU,
exigeix i fa possible que els docents, investigadors i
estudiants compleixin amb les seves responsabilitats, en
ordre a la satisfacció de les necessitats educatives, cien-
tífiques i professionals de la societat.

Sens perjudici que, tal i com s’ha esmentat, el servei pú-
blic de l’educació superior correspongui a la Universitat
i, en concret, la llibertat acadèmica sigui un element cons-
titutiu de l’autonomia universitària, correspon a la Gene-
ralitat de Catalunya les funcions de coordinació de les
universitats del seu àmbit de competències.

És per això que el Comissionat per a Universitats i
Recerca va adreçar, en el seu dia, un escrit al rector de
la Universitat de Girona perquè volgués informar sobre
aquest tema, qui va trametre la documentació que s’ad-
junta en annex:

1. Informe del sr. Ignasi Vila Mendiburu, director del
Departament de Psicologia de la Universitat de Girona.

2. Certificat de l’acord del Consell del Departament de
Psicologia pres en sessió de 17 de 1996 en relació amb
aquest assumpte.

Barcelona, 18 d’octubre de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les persones no-
menades representats dels consells
comarcals i de la Diputació al Consell
econòmic de la Universitat Rovira i
Virgili
Tram. 314-02410/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02410/05

Títol: les persones nomenades representats dels con-
sells comarcals i de la Diputació al Consell econòmic
de la Universitat Rovira i Virgili

Grup Parlamentari: Iniciativa C. - Els Verds

Proponents: Gimeno i Sanz, Víctor

Tota universitat de nova creació, mentre no s’aproven
els seus estatuts, disposa dels seus òrgans de govern
provisionals. Entre ells, hi ha el consell econòmic el
qual assumeix funcions relativament similars a les que
l’ordenament jurídic vigent confereix als consells soci-
als de les universitats. Una vegada aprovats els estatuts,
el consell econòmic cessa en les funcions abans esmen-
tades i s’inicia el procediment de constitució del con-
sell social.

L’article 4.1. d), apartat II, de la Llei 26/1984, de 19 de
desembre, de Coordinació universitària i de creació
dels consells socials, estableix que cada consell social
de les universitats de Catalunya ha de tenir, entre d’al-
tres, un membre que representi els ens territorials
d’aquelles poblacions on estigui situada la universitat
corresponent.

En aquest sentit i tenint en compte el que regula l’arti-
cle 5.3 de la citada Llei, el conseller de Governació es
va adreçar als ens locals afectats: Ajuntament de
Tarragona, Ajuntament de Reus, Diputació de
Tarragona, Consell Comarcal del Baix Camp i Consell
Comarcal del Tarragonès, per tal que proposessin els
seus candidats. D’entre aquests candidats el conseller
de Governació va proposar al Govern de la Generalitat
el senyor Carles Magrinyà i Miracle que fou qui tingué
més propostes.

El senyor Carles Magrinyà i Miracle va ser nomenat
com a membre representant dels ens territorials al Con-
sell Social de la Universitat Rovira i Virgili, en la ses-
sió del Govern de la Generalitat de data 5 de juliol
d’enguany i va ser publicat al Diari Oficial de la Gene-
ralitat número 2237 de data 31 de juliol de 1996.

Barcelona, 21 d’octubre de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les repercussions
que la futura taxa sobre les asseguran-
ces pot tenir en l’agricultura catalana
Tram. 314-02463/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02463/05
Títol: les repercussions que la futura taxa sobre les as-
segurances pot tenir en l’agricultura catalana
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Tugues i Boliart, Benet; Benach i Pascual, Ernest

La futura nova taxa a aplicar a les assegurances, i sobre
la que se’n ha donat difusió abastament en els mitjans
de comunicació, correspon a una normativa inclosa en
una Llei d’acompanyament de la Llei de Pressupostos
de l’Estat per al 1997.

De la informació disponible, sembla ser que aquesta
normativa preveu aquesta nova taxa amb molt poques
excepcions, i que realment afectaria a les assegurances
agràries.

La repercussió previsible seria d’un encariment pel
pagès del cost de l’assegurança, així com un sobrecost
a les subvencions concedides per les administracions
per abaratir el cost de l’assegurança.

Tot i això, existeix la possibilitat de què durant el tràmit
parlamentari, es pugui modificar total o parcialment
aquesta taxa pel que fa a les assegurances agràries.

Barcelona, 16 d’octubre de 1996

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les possibles
alternatives al canal Segarra-Garri-
gues per a portar el reg a terrenys per-
tanyents als municipis de Juncosa,
Bellaguarda, els Torms i la Granadella
(Garrigues)
Tram. 314-02464/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02464/05
Títol: les possibles alternatives al canal Segarra-Garri-
gues per a portar el reg a terrenys pertanyents als mu-
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nicipis de Juncosa, Bellaguarda, els Torms i la Grana-
della (Garrigues)
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Tugues i Boliart, Benet; Benach i Pascual, Ernest

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, dis-
posa del projecte de reg de suport Garrigues Sector B,
redactat l’any 1992, i que preveu la transformació del
reg de 8.000 ha aproximadament als termes municipals
de Flix, Bovera i Granadella Bellaguarda, els Torms i
Juncosa.

En l’actualitat ja s’ha executat la primera etapa Flix i
Bovera amb 2.300 ha. Està pendent d’adjudicació la
segona etapa, 1.200 ha que comprèn el terme munici-
pal de la Granadella i encara es preveu una altra etapa,
de 1.500 ha aproximadament, als municipis de la Gra-
nadella i Bellaguarda.

En aquests moments la previsió és de regar les àrees de
Juncosa i els Torms, Bellaguarda i la Granadella .

Barcelona, 22 d’octubre de 1996

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la resposta del
Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca a la proposta d’actuació en el
sector de la cuniculicultura, presenta-
da per la Federació d’Associacions de
Cuniculicultors de Catalunya
Tram. 314-02466/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02466/05
Títol: la resposta del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca a la proposta d’actuació en el sector de
la cuniculicultura, presentada per la Federació d’Asso-
ciacions de Cuniculicultors de Catalunya
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Tugues i Boliart, Benet; Benach i Pascual, Ernest

La proposta d’actuació en el sector cunícola presenta-
da per la Federació d’associacions de cunicultors va ser
estudiada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca i debatuda en la Taula Sectorial els dies 10 i 21
de febrer de 1996.

Es va acordar atendre allò que era més propi de la tas-
ca del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
sense incrementar la despesa prevista en els pressu-
postos. Van quedar fora qüestions més pròpies d’una
interprofessional del sector que caldria que els cuni-
cultors es plantegessin.

Barcelona, 22 d’octubre de 1996

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els ajuts concedits
pel Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca a la Federació d’Associ-
acions de cuniculicultors de Catalunya
Tram. 314-02467/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02467/05
Títol: els ajuts concedits pel Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca a la Federació d’Associacions de
cuniculicultors de Catalunya
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Tugues i Boliart, Benet; Benach i Pascual,
Ernest

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha
atorgat els següents ajuts a la Federació d’Associacions
de Cunicultors de Catalunya:

Concepte: Certamen Ramader, promoció de carn de
conill.
Import: 200.000 PTA.

Concepte: Trobada de cunicultors europeus a Brus-
sel·les.
Import: 100.000 PTA.

Concepte: Control ramader.
Import: 2.500.000 PTA.

Concepte: Control ramader.
Import: 562.800 PTA.

2. A més, s’han realitzat les següents activitats dirigides
a aquesta Federació:

Formació: Jornada realitzada al Centre de Formació i
Estudis del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca per preparar 21 tècnics de les oficines comarcals
perquè puguin realitzar l’assessorament als cunicultors.
Import: 170.000 PTA (no es valora Capítol I)

Activitats de divulgació tècnica: Jornades per cuni-
cultors realitzades a 5 comarques de Catalunya
Import: 340.000 PTA (no es valora Capítol I)

Programes informàtics: Avaluació i valoració per 4 tèc-
nics de diferents programes per la gestió tecnico-
econòmica d’explotacions cunícoles.
Import: Capítol I (estimació) 100.000 PTA.

Oferta de suport tècnic i d’assessorament: Ofert per
l’IRTA en programes de gestió i millora genètica de
conills. Oferta de reproductors de qualitat.
Estimació de 5.000 PTA subvenció per reproductors
introduïts.

Barcelona, 22 d’octubre de 1996

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la relació del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca amb la Federació d’Associaci-
ons de Cuniculicultors de Catalunya, i
les accions dutes a terme conjunta-
ment
Tram. 314-02468/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02468/05
Títol: la relació del Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca amb la Federació d’Associacions de
Cunicultors de Catalunya, i les accions dutes a terme
conjuntament
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Tugues i Boliart, Benet; Benach i Pascual,
Ernest

La Federació d’Associacions de Cunicultors de Cata-
lunya, fins l’entrada en vigor del Decret 166/1996, de
23 de maig, havia estat membre de la Taula Sectorial
del Conill i per tant, les relacions amb el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca han estat les pròpies
de tot membre d’aquests organismes d’interlocució.

A partir de la publicació de l’esmentat Decret adoptat
com a conseqüència de l’acord pres en el sí de la Tau-
la de Concertació de la qual en formen part les organit-
zacions professionals agràries, la Federació de Coope-
ratives Agràries de Catalunya i el propi Departament
sols estan reconegudes com a interlocutors per part de
la producció, dins els òrgans de consulta del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, les organitza-
cions agràries més representatives. Conseqüentment,
totes aquelles altres organitzacions que s’emmarquin en
l’àmbit de la producció però no tinguin condició de
més representatives poden acudir representades a través
de les OPA o bé sol·licitar ser membre de la taula sec-
torial corresponent, la decisió sobre la qual s’ha de
prendre en el sí de la Taula de Concertació.

Assabentats d’aquesta possibilitat tots els que fins ara
havien estat membres de la taula, hores d’ara el Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca no ha rebut la
corresponent sol·licitud de la Federació d’Associacions
de cunicultors de Catalunya per ésser membre de la
taula sectorial del conill.

Pel que fa a actuacions conjuntes dutes a terme amb la
Federació d’Associacions de Cunicultors de Catalunya,
destaquem:

– L’elaboració d’un tríptic de promoció de la carn de
conill de Catalunya durant l’any 1995, amb un tiratge
de 50.000 exemplars.

– Signatura d’un Conveni de col·laboració entre el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i la Fede-

ració d’Associacions de cunicultors de Catalunya de
crear una xarxa de recollida de dades que permeti l’anà-
lisi de les granges i millorar l’assessorament a l’empre-
sa cunícola catalana.

– Jornada de formació per a tècnics que es dediquen a
l’assessorament i realitzada al centre de Formació i
Estudis del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca en data 29 d’abril de 1996.

– Realització de jornades de divulgació tècnica a 5 co-
marques de Catalunya (Vallès Oriental, Osona, Baix
Llobregat, Anoia i Terra Alta).

– Previsions, cara a 1997 de realitzar un curs de forma-
ció en gestió al Centre de Formació i Estudis del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per tècnics de
les Oficines Comarcals i Tècnics de la Federació de
Cunicultors.

– Previsió d’un programa de divulgació tècnica i asses-
sorament.

Barcelona, 16 d’octubre de 1996

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els ajuts concedits
el 1996 per la Direcció General de Medi
Natural, destinats al centre d’acollida i
altres centres d’equipaments al Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici (Pallars Sobirà), previstos
en el Pla comarcal de muntanya del
Pallars Sobirà 1995-1999
Tram. 314-02470/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02470/05
Títol: els ajuts concedits el 1996 per la Direcció Gene-
ral de Medi Natural, destinats al centre d’acollida i al-
tres centres d’equipaments al Parc Nacional d’Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici (Pallars Sobirà), previs-
tos en el Pla comarcal de muntanya del Pallars Sobirà
1995-1999
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Ausàs i Coll, Jordi; Tugues i Boliart, Benet

Dins del pressupost de 1996 el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca té previst destinar 8.700.000
PTA per al Centre d’acollida i per a d’altres centres
d’equipaments al Parc Nacional d’Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici.

Barcelona, 17 d’octubre de 1996

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia I Pesca

1.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els ajuts con-
cedits el 1996 per la Direcció General
de Medi Natural, destinats a la conser-
vació d’ecosistemes i de diverses in-
fraestructures al Parc Nacional d’Ai-
güestortes i Estany de Sant Maurici
(Pallars Sobirà), previst en el Pla comar-
cal de muntanya del Pallars Sobirà
1995-1999
Tram. 314-02471/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02471/05
Títol: els ajuts concedits el 1996 per la Direcció Gene-
ral de Medi Natural, destinats a la conservació d’eco-
sistemes i de diverses infraestructures al Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Pallars Sobi-
rà), previst en el Pla comarcal de muntanya del Pallars
Sobirà 1995-1999
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Ausàs i Coll, Jordi; Tugues i Boliart, Benet

Dins del pressupost de 1996 el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca té previst destinar 33.000.000
PTA per a la conservació d’ecosistemes i infraestruc-
tures al Parc Nacional d’Aigüestortes dins de la comar-
ca del Pallars Sobirà.

Barcelona, 17 d’octubre de 1996

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia I Pesca

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els ajuts concedits
el 1996 per la Direcció General de Medi
Natural, destinats a la conservació d’e-
cosistemes, infraestructures i actua-
cions sobre espais regulats pel Pla
d’espais d’interès natural (PEIN), pre-
vist en el Pla comarcal de muntanya
del Pallars Sobirà 1995-1999
Tram. 314-02472/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02472/05
Títol: els ajuts concedits el 1996 per la Direcció Gene-
ral de Medi Natural, destinats a la conservació d’eco-
sistemes, infraestructures i actuacions sobre espais re-
gulats pel Pla d’espais d’interès natural (PEIN), previst

en el Pla comarcal de muntanya del Pallars Sobirà
1995-1999
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Ausàs i Coll, Jordi; Tugues i Boliart, Benet

Enguany les circumstàncies econòmiques existents han
obligat a redefinir els objectius de la despesa tot dedi-
cant els recursos al funcionament dels parcs, allargant
els terminis pel que fa a l’aplicació del Pla Comarcal de
Muntanya als espais inclosos en el PEIN.

Barcelona, 17 d’octubre de 1996

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia I Pesca

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els ajuts concedits
el 1996 per la Direcció General de Me-
di Natural, destinats al manteniment i
funcionament del Centre de Recupera-
ció de la Fauna d’Esterri d’Àneu (Pa-
llars Sobirà), previst en el Pla comar-
cal de muntanya del Pallars Sobirà
1995-1999
Tram. 314-02473/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02473/05
Títol: els ajuts concedits el 1996 per la Direcció Gene-
ral de Medi Natural, destinats al manteniment i funci-
onament del Centre de Recuperació de la Fauna
d’Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà), previst en el Pla co-
marcal de muntanya del Pallars Sobirà 1995-1999
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Ausàs i Coll, Jordi; Tugues i Boliart, Benet

El Pla Comarcal de Muntanya del Pallars Sobirà preve-
ia una aportació econòmica, per part de la Direcció
General del Medi Natural, de tres milions de pessetes
per al manteniment i funcionament del Centre de Recu-
peració de la Fauna salvatge d’Esterri d’Àneu i dins
l’exercici de 1996 s’està tramitant un expedient amb el
títol «Posta a punt del Centre de Recuperació de Fau-
na Salvatge d’Esterri d’Àneu (L-26 30007/96)», per un
import de 2.999.999 PTA.

Barcelona, 17 d’octubre de 1996

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia I Pesca

1.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els ajuts concedits
el 1996 per la Direcció General de Medi
Natural, destinats a les obres de cor-
recció hidrològica i de defensa d’infra-
estructures al Pallars Sobirà, previstes
en el Pla comarcal de muntanya del
Pallars Sobirà 1995-1999
Tram. 314-02474/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02474/05
Títol: els ajuts concedits el 1996 per la Direcció Gene-
ral de Medi Natural, destinats a les obres de correcció
hidrològica i de defensa d’infraestructures al Pallars
Sobirà, previstes en el Pla comarcal de muntanya del
Pallars Sobirà 1995-1999
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Ausàs i Coll, Jordi; Tugues i Boliart, Benet

És intenció del Govern de la Generalitat aplicar el Pla
Comarcal de Muntanya del Pallars Sobirà. Les actuals
circumstàncies, però, obliguen a prendre mesures res-
trictives de caràcter econòmic, el qual es traduirà en un
perllongament dels terminis, sense renunciar a aquelles
actuacions que, com aquesta, tenen una important re-
percussió en l’àmbit de conservació i millora dels re-
cursos naturals.

De fet una important part del Pla ha estat realitzat en el
bienni 95-96:

Tractaments de la vegetació per a la millora forestal per
un import de 11.653.668 PTA.

– Tractaments silvícoles a forest públiques al terme
municipal de Sort.
– Tractaments per a l’eradicació de l’insecte IPS acu-
minatus a diversos boscos de la comarca i gestionats pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Barcelona, 17 d’octubre de 1996

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els ajuts concedits
el 1996 per la Direcció General de Medi
Natural, destinats a reforestacions i
tractaments de la vegetació per a la
millora forestal al Pallars Sobirà, pre-
vist en el Pla comarcal de muntanya
del Pallars Sobirà 1995-1999
Tram. 314-02475/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02475/05
Títol: els ajuts concedits el 1996 per la Direcció Gene-
ral de Medi Natural, destinats a reforestacions i tracta-
ments de la vegetació per a la millora forestal al Pallars
Sobirà, previst en el Pla comarcal de muntanya del
Pallars Sobirà 1995-1999
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Ausàs i Coll, Jordi; Tugues i Boliart, Benet

És intenció del Govern de la Generalitat aplicar el Pla
Comarcal de Muntanya del Pallars Sobirà. Les actuals
circumstàncies, però, obliguen a prendre mesures res-
trictives de caràcter econòmic, la qual cosa es traduirà
en una prolongació dels terminis, sense renunciar a
aquelles actuacions que, com aquesta, tenen una impor-
tant repercussió en l’àmbit de conservació i millora dels
recursos naturals.

De fet una important part del Pla ha estat realitzat en el
bienni 95-96:

Obres de correcció hidrològica i de defensa d’infraes-
tructures per un import de 52.086.347 PTA. Esment de
les més significatives:

– Defensa de marges del riu Ter
– Correcció del barranc d’Urse

Barcelona, 17 d’octubre de 1996

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

1.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els motius pels
quals no considera socialment prio-
ritària la commemoració de la presència
a Catalunya dels brigadistes internacio-
nals, en el 60è aniversari del comença-
ment de la guerra de 1936-1939
Tram. 314-02479/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02479/05
Títol: els motius pels quals no considera socialment
prioritària la commemoració de la presència a
Catalunya dels brigadistes internacionals, en el 60è
aniversari del començament de la guerra de 1936-1939
Grup Parlamentari: Iniciativa C. - Els Verds
Proponents: Riera i Gassiot, Ignasi

El Govern de la Generalitat considera del tot necessa-
ri retre homenatge als brigadistes i així ho ha manifestat
en les diverses reunions mantingudes amb l’organitza-
ció del mateix i amb altres institucions, com també ho
demostra l’adhesió al manifest de suport i homenatge
als voluntaris de la llibertat, signat pel president de la
Generalitat.

La Generalitat, conjuntament amb l’Ajuntament de
Barcelona i la Diputació de Barcelona, s’encarregaran de
garantir que la celebració de l’homenatge es desenvolu-
pi amb el màxim de garanties i amb el reconeixement
institucional que pertoca. És per això que es faran càrrec
de les despeses econòmiques i organitzatives que se’n
derivin, segons l’acord signat el 7 d’octubre de 1996 per
aquestes tres institucions.

En aquest sentit, està a disposició de l’Il·lustre diputat que
formula la pregunta tant el manifest de suport esmentat
com l’acord signat entre la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 21 d’octubre de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els motius
pels quals no vol donar suport a un
acte de projecció exterior, en homenat-
ge a la solidaritat de persones d’arreu
del món envers els lluitadors catalans
republicans
Tram. 314-02480/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02480/05
Títol: els motius pels quals no vol donar suport a un
acte de projecció  exterior, en homenatge a la solidari-
tat de persones d’arreu del món envers  els lluitadors
catalans republicans
Grup Parlamentari: Iniciativa C. - Els Verds
Proponents: Riera i Gassiot, Ignasi

Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb
el número de tramitació 314-02479/05.

Barcelona, 21 d’octubre de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els motius pels
quals s’ha nomenat el Sr. Carles Ma-
griñà representant dels ens territorials
del Consell Social de la Universitat Ro-
vira i Virgili
Tram. 314-02487/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02487/05
Títol: els motius pels quals s’ha nomenat el Sr. Carles
Magriñà representant dels ens territorials del Consell
Social de la Universitat Rovira i Virgili
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Benach i Pascual, Ernest; Bargalló i Valls,
Josep

Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb
el número de tramitació 314-02410/05.

Barcelona, 21 d’octubre de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

1.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’avaluació dels
danys produïts enguany pels ocells
als conreus d’arròs propers al Parc
natural del delta de l’Ebre
Tram. 314-02521/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02521/05
Títol: l’avaluació dels danys produïts enguany pels
ocells als conreus d’arròs propers al Parc natural del
delta de l’Ebre
Grup Parlamentari: Iniciativa C. - Els Verds; Grup So-
cialista
Proponents: Gimeno i Sanz, Víctor; Gil i Agné,
Mariano

1. Quant a espècies protegides, durant l’any 1996 úni-
cament han estat afectades 15 ha d’arrossars pels fla-
mencs. Els danys s’han avaluat en 535.564 PTA.

2. Quant a espècies cinegètiques, el nombre de finques
afectades és més elevat, però amb una afectació greu
han estat concretament 3. Al ser espècies cinegètiques,
el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ator-
ga unes autoritzacions especials per tal que bé directa-
ment els propietaris o a través de les Societats de Caça-
dors titulars d’àrees de caça dins del Delta, puguin con-
trolar les poblacions i evitar els danys.

Sols en un cas, per diferents motius, aquest control no
ha estat realitzat satisfactòriament per part de la propi-
etat per aquest motiu el Departament s’ha compromès
a solucionar directament el problema per tractar-se
d’una finca confrontant amb la Reserva Natural de Fau-
na Salvatge de la Tancada.

Barcelona, 24 d’octubre de 1996

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures previs-
tes pel Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca per a indemnitzar i/o
compensar els pagesos afectats pels
danys produïts pels ocells als conreus
d’arròs propers al Parc natural del del-
ta de l’Ebre
Tram. 314-02522/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02522/05
Títol: les mesures previstes pel Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca per a indemnitzar i/o compen-
sar els pagesos afectats pels danys produïts pels ocells
als conreus d’arròs propers al Parc natural del delta de
l’Ebre
Grup Parlamentari: Iniciativa C. - Els Verds; Grup So-
cialista
Proponents: Gimeno i Sanz, Víctor; Gil i Agné,
Mariano

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha
calculat que els danys ocasionats per espècies protegi-
des al delta de l’Ebre ascendeixen a 1.999.992 PTA,
que han estat tramitades a càrrec de la partida pressu-
postària «Jurídics i Contenciosos».

Barcelona, 24 d’octubre de 1996

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els motius pels
quals s’ha denegat la petició de col·-
laboració de diverses associacions en
l’organització de l’homenatge a les
Brigades Internacionals
Tram. 314-02536/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02536/05
Títol: els motius pels quals s’ha denegat la petició de
col·laboració  de diverses associacions en l’organitza-
ció de l’homenatge a les Brigades  Internacionals
Grup Parlamentari: ERC
Proponents: Bosch i Garcia, Xavier

1.25.15.
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Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb
el número de  tramitació 314-02479/05.

Barcelona, 21 d’octubre de 1996

Xavier Trias
Conseller de la Presidència

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la neteja de matolls
del bosc de Riells del Fai, al municipi de
Bigues i Riells (Vallès Oriental)
Tram. 314-02554/05

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-02554/05
Títol: la neteja de matolls del bosc de Riells del Fai, al
municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
Grup Parlamentari: Popular
Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors

L’incendi forestal al qual es fa referència a la pregun-
ta figura, efectivament, relacionat en els arxius del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Co-
mençà a les 9.15 hores del dia 12 de juliol de 1996 i fou
immediatament sufocat, afectant a una superfície fores-
tal d’extensió negligible (aprox. 10 m2 ) a les rodalies
de Can Batlle, en terme municipal de Bigues i Riells.

Anteriorment, l’any 1994, aquest terme municipal patí
greus incendis forestals. Des de llavors s’han incremen-
tat les tasques de tractaments silvícoles de les masses
forestals que, en gran part, són de titularitat privada i en
conseqüència es realitzen pels titulars amb subvencions
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Fins ara s’han tractat de l’ordre de 500 ha de boscos,
dins d’aquest programa, a l’esmentat terme municipal.

En superfícies gestionades directament pel Departa-
ment, l’Oficina Comarcal del Vallès Oriental, ha ultimat
la redacció del projecte de «reforestacions de zones
cremades» que afecta, entre d’altres, al terme munici-
pal de Bigues i Riells, per un import proper als 18 mi-
lions de pessetes, i que s’executarà tan aviat com ho
permetin les disponibilitats pressupostàries.

Barcelona, 24 d’octubre de 1996

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

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

2.25. PREGUNTES

2.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre el paper
del cos de la Policia de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra respecte als delic-
tes ecològics a Vic (Osona)
Tram. 310-00105/05

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

Retirada: Sr. Salvador Morera i Tanyà, del Grup Mixt

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre la memò-
ria d’activitats de la Policia de la Gene-
ralitat-Mossos d’Esquadra d’Osona
Tram. 310-00106/05

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

Retirada: Sr. Salvador Morera i Tanyà, del Grup Mixt

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre la possible
legalització de les naus situades al punt
quilomètric 71,5 de la carretera N-152
Tram. 310-00126/05

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

Retirada: Sr. Salvador Morera i Tanyà, del Grup Mixt
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre les actua-
cions previstes per al desenvolupament
de la Llei 37/1991, de 30 de desembre,
sobre mesures de protecció dels me-
nors desemparats i de l’adopció
Tram. 310-00158/05

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
30.10.1996

Retirada: Sr. Ramon Camp i Batalla, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió

2.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre els crite-
ris emprats per a escollir els símbols
esmentats al llibre Símbols de Cata-
lunya
Tram. 314-02558/05

Canvi de tramitació
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

Passa a tramitar-se, a sol·licitud del Sr. Pere-Jordi Piella
i Vilaregut, del Grup Socialista al Parlament de Cata-
lunya, com a pregunta oral en el Ple.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre els mo-
tius pels quals no són considerats sím-
bols de Catalunya els quatre monestirs
reials
Tram. 314-02559/05

Canvi de tramitació
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

Passa a tramitar-se, a sol·licitud del Sr. Pere-Jordi Piella
i Vilaregut, del Grup Socialista al Parlament de Cata-
lunya, com a pregunta oral en el Ple.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre els
motius pels quals les obres de cons-
trucció de la plaça Abat Oliva, de
Ripoll, es fan amb excavadores mal-
grat els efectes nocius de les vibraci-
ons a la portalada del monestir
Tram. 314-02496/05

Canvi de tramitació
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

Passa a tramitar-se a sol·licitud del Sr. Pere-Jordi Piella
i Vilaregut, del Grup Socialista com a pregunta a res-
pondre oralment en comissió.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre els
motius pels quals es consideren no-
cius per a la portalada del monestir de
Ripoll els gasos emesos pels cotxes
que s’hi acostin i no els acumulats en
l’aparcament subterrani
Tram. 314-02500/05

Canvi de tramitació
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

Passa a tramitar-se a sol·licitud del Sr. Pere-Jordi Piella
i Vilaregut, del Grup Socialista com a pregunta a res-
pondre oralment en comissió.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta oral en el Ple al president de
la Generalitat sobre el compliment i
l’aplicació dels compromisos presos
en el Ministeri d’Agricultura en relació
amb el sector de l’avellana
Tram. 317-00111/05

Anunci: Sr. Ramon Camp i Batalla, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Camp i Batalla, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta per a la seva eventual resposta
oral pel Molt Honorable President de la Generalitat, en el
transcurs del punt corresponent de l’Ordre del dia de la
Sessió Plenària que s’iniciarà el proper dia 30 d’octubre:

Pel que fa al tema de l’avellana, quins tràmits ha fet el
Govern per tal de donar compliment i aplicació als
compromisos presos en el Ministeri d’Agricultura, el
proppassat dia 2 de setembre?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 1996

Ramon Camp i Batalla
Portaveu del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta oral en el Ple al president de
la Generalitat sobre la possibilitat
d’aplicar a Catalunya la cessió dels
impostos especials
Tram. 317-00114/05

Anunci: Sr. Benet Tugues i Boliart, del
Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Benet Tugues i Boliart, diputat del Grup Parlamentari
Mixt i d’acord amb allò que preveu la normativa per a
respostes orals al Ple per part del president de la Gene-
ralitat, formula la següent pregunta al Molt Hble. Sr.
Jordi Pujol i Soley, per tal que sigui resposta oralment
en el Ple.

Com valora, el Govern de la Generalitat, el fet que el
Govern Central hagi cedit els impostos especials al País

Basc i, en canvi, en declaracions posteriors, negui
aquesta possibilitat a Catalunya?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 1996

Benet Tugues i Boliart

Pregunta oral en el Ple al president de
la Generalitat sobre la participació del
Govern de la Generalitat en el procés
d’elaboració i definició del futur mapa
elèctric català
Tram. 317-00117/05

Anunci: Sr. Xavier Guitart i Domènech,
del Grup Socialista al Parlament de Cata-
lunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Xavier Guitart i Domènech, portaveu segon del Grup
Socialista, fent ús del que es determina als articles 132
i 133 del Reglament del Parlament, formula la següent
pregunta al Molt Honorable President de la Generalitat
per tal que sigui contestada oralment en el Ple del dia
30 d’octubre.

El Consell Executiu de la Generalitat ha estat al marge
del procés d’elaboració i definició del futur mapa elèc-
tric català i de l’intent de crear un nou grup industrial
anomenat Energia Elèctrica de Catalunya, entre Endesa
i Fecsa, en el que ambdues empreses donen suport a la
presència d’interessos financers i institucionals de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 1996

Xavier Guitart i Domènech
Portaveu segon

Pregunta oral en el Ple al president de la
Generalitat sobre el futur desenvolupa-
ment dels treballs duts a terme per les
meses de concertació social en què
participa el Govern de la Generalitat
Tram. 317-00122/05

Anunci: Sra. Maria Dolors Nadal i
Aymerich, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu adjunta del Grup
Parlamentari Popular , presenta la pregunta següent per
tal que li sigui contestada oralment per l’Honorable
President de la Generalitat, en el proper Ple que s’ha de
celebrar el propvinent dia 30 d’octubre de 1996.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari:

Quin desenvolupament futur preveu que tindran els treballs
de les quatre Meses de Concertació social obertes a Catalu-
nya en què participa l’Administració de la Generalitat?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 1996

M. Dolors Nadal i Aymerich

Pregunta oral en el Ple al president de
la Generalitat sobre els criteris em-
prats en la negociació del finançament
autonòmic
Tram. 317-00124/05

Anunci: Sr. Rafael Ribó i Massó, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael Ribó i Massó, president del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu la normativa per a respostes orals al Ple per
part del president de la Generalitat, formula la següent
pregunta al Molt Hble. Sr. Jordi Pujol i Soley, per tal
que sigui contestada oralment en el Ple.

Amb quins criteris s’ha negociat el finançament autonòmic?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 1996

Rafael Ribó i Massó
President

Pregunta oral en el Ple al president de
la Generalitat sobre la reordenació del
sector elèctric
Tram. 317-00126/05

Anunci: Sr. Josep Huguet i Biosca, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Huguet i Biosca, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (ERC), formula la M. H.
President de la Generalitat, la pregunta següent, per tal de
ser resposta oralment en el Ple del proper 30 d’octubre:

Quina és la proposta del Govern de la Generalitat pel
que fa a la reordenació del sector elèctric?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 1996

Josep Huguet i Biosca
Diputat del G. P. d’ERC

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre els motius
del retard en el pagament de les bes-
tretes de manteniment ordinari a les
entitats privades d’iniciativa social que
gestionen els recursos d’atenció espe-
cialitzada de la xarxa bàsica de serveis
socials de Catalunya
Tram. 310-00196/05

Anunci: Sra. Marina Geli i Fàbrega, del
Grup Socialista al Parlament de Cata-
lunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Socialista,
fent ús del que s’estableix en els articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, formula la següent pregunta
al Consell Executiu, per a la qual sol·licita resposta oral
en el Ple.

– Quins són els motius del Consell Executiu pel retard
de pagament al llarg de tot l’any en curs, 1996, de les
bestretes de manteniment ordinari a les entitats priva-
des d’iniciativa social que subsidiàriament gestionen
una gran part de recursos d’atenció especialitzada de la
Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Catalunya?

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu per a resoldre la problemàtica derivada del
retard dels pagaments a les entitats privades d’iniciati-
va social o mercantil que gestionen la Xarxa Bàsica de
Serveis Socials de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 1996

Marina Geli i Fàbrega

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre el cost de
la reordenació de les competències
dels consells comarcals
Tram. 310-00197/05

Anunci: Sr. Josep Maria Fabregat i Vidal,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Fabregat i Vidal, diputat del Grup Parla-
mentari Popular, d’acord amb allò que disposen els
articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra, presenta
la següent pregunta al Consell Executiu per tal que li
sigui contestada oralment en el Ple.

Segons informacions aparegudes a diferents mitjans de
comunicació, el Consell Executiu ha anunciat que té
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previst plantejar a curt termini una reordenació de les
competències dels consells comarcals.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari:

Quin serà el cost de l’esmentada reordenació?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1996

Josep Maria Fabregat i Vidal

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre els objec-
tius de la reordenació de les compe-
tències dels consells comarcals
Tram. 310-00198/05

Anunci: Sr. Josep Maria Fabregat i Vidal,
del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Fabregat i Vidal, diputat del Grup Parla-
mentari Popular, d’acord amb allò que disposen els
articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra, presenta
la següent pregunta al Consell Executiu per tal que li
sigui contestada oralment en el Ple.

Segons informacions aparegudes a diferents mitjans de
comunicació, el Consell Executiu ha anunciat que té
previst plantejar a curt termini una reordenació de les
competències dels consells comarcals.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari:

Quins són els objectius de l’esmentada reordenació?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1996

Josep Maria Fabregat i Vidal

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre les actua-
cions previstes per a millorar la segu-
retat viària en el tram de la carretera N-
152 situat a la sortida del túnel de
Terradelles (Ripollès)
Tram. 310-00199/05

Anunci: Sr. Pere-Jordi Piella i Vilaregut,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Socialista al Parlament de Cata-
lunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pere Jordi Piella i Vilaregut, Manel Nadal i Farreras,
Daniel Terradellas i Redon, Martí Sans i Pairuto i Ma-

rina Geli i Fàbrega, diputats del Grup Socialista, fent ús
d’allò que disposen els articles 132 i 133 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent pregunta per tal que
sigui contestada oralment en el Ple.

El mes de desembre de 1993, ara farà tres anys, va in-
augurar-se el condicionament de la carretera N-152
amb el túnel de Tarradellas.

Per molt que aquesta nova comunicació era molt im-
portant pel Ripollès, també s’ha de dir que va fer-se
amb una certa improvisació al no estar previst aquest
túnel en el projecte que va adjudicar-se a l’empresa
constructora.

Amb els pocs anys de funcionament d’aquesta nova
carretera s’han produït bastants accidents (quatre d’ells
mortals), a la sortida del túnel de Tarradellas. El darrer
accident va ser durant la primera setmana de setembre.

L’art. 22 del Pla de carreteres de Catalunya dins l’apar-
tat de criteris de seguretat vial diu:

A fi de millorar l’índex de perillositat d’aquells trams
on n’hi hagi pertocarà d’eliminar-hi els punts amb més
de dos accidents amb víctimes, la causa dels quals pu-
guin ser imputable a la carretera (punts negres).

Per tots aquests motius els diputats sotasignats formu-
len la següent pregunta:

Quines actuacions pensa fer el Govern per millorar la
seguretat vial en el tram situat després de la sortida del
túnel de Tarradellas (direcció Vic)?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 1996

Pere Jordi Piella i Vilaregut, Manel Nadal i Farreras,
Daniel Terradellas i Redon, Martí Sans i Pairuto, Ma-
rina Geli i Fàbrega

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre els
motius pels quals encara no s’ha fet
cap actuació per a millorar la seguretat
viària del tram de la carretera N-152
situat a la sortida del túnel de Terra-
delles (Ripollès), tot i considerar-se un
punt negre
Tram. 310-00200/05

Anunci: Sr. Pere-Jordi Piella i Vilaregut,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Socialista al Parlament de Cata-
lunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pere Jordi Piella i Vilaregut, Manel Nadal i Farreras,
Daniel Terradellas i Redon, Martí Sans i Pairuto i Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputats del Grup Socialista, fent ús
d’allò que disposen els articles 132 i 133 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent pregunta per tal que
sigui contestada oralment en el Ple.
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El mes de desembre de 1993, ara farà tres anys, va in-
augurar-se el condicionament de la carretera N-152
amb el túnel de Tarradellas.

Per molt que aquesta nova comunicació era molt im-
portant pel Ripollès, també s’ha de dir que va fer-se
amb una certa improvisació al no estar previst aquest
túnel en el projecte que va adjudicar-se a l’empresa
constructora.

Amb els pocs anys de funcionament d’aquesta nova
carretera s’han produït bastants accidents (quatre d’ells
mortals), a la sortida del túnel de Tarradellas. El darrer
accident va ser durant la primera setmana de setembre.

L’art. 22 del Pla de carreteres de Catalunya dins l’apar-
tat de criteris de seguretat vial diu:

A fi de millorar l’índex de perillositat d’aquells trams
on n’hi hagi pertocarà d’eliminar-hi els punts amb més
de dos accidents amb víctimes, la causa dels quals pu-
guin ser imputable a la carretera (punts negres).

Per tots aquests motius els diputats sotasignats formu-
len la següent pregunta:

Per què després de produir-se més de dos accidents
amb víctimes en el tram esmentat, el Govern de la Ge-
neralitat, i d’acord amb l’article 22 del Pla de carrete-
res de Catalunya, encara no ha fet cap actuació per
millorar la seguretat vial d’aquest tram?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 1996

Pere Jordi Piella i Vilaregut, Manel Nadal i Farreras,
Daniel Terradellas i Redon, Martí Sans i Pairuto, Ma-
rina Geli i Fàbrega

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre la data
prevista per a dur a terme les actuaci-
ons per a la millora de la seguretat vi-
ària en el tram de la carretera N-152
situat a la sortida del túnel de Terra-
delles (Ripollès)
Tram. 310-00201/05

Anunci: Sr. Pere-Jordi Piella i Vilaregut,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Socialista al Parlament de Cata-
lunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pere Jordi Piella i Vilaregut, Manel Nadal i Farreras,
Daniel Terradellas i Redon, Martí Sans i Pairuto i Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputats del Grup Socialista, fent ús
d’allò que disposen els articles 132 i 133 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent pregunta per tal que
sigui contestada oralment en el Ple.

El mes de desembre de 1993, ara farà tres anys, va in-
augurar-se el condicionament de la carretera N-152
amb el túnel de Tarradellas.

Per molt que aquesta nova comunicació era molt im-
portant pel Ripollès, també s’ha de dir que va fer-se
amb una certa improvisació al no estar previst aquest
túnel en el projecte que va adjudicar-se a l’empresa
constructora.

Amb els pocs anys de funcionament d’aquesta nova
carretera s’han produït bastants accidents (quatre d’ells
mortals), a la sortida del túnel de Tarradellas. El darrer
accident va ser durant la primera setmana de setembre.

L’art. 22 del Pla de carreteres de Catalunya dins l’apar-
tat de criteris de seguretat vial diu:

A fi de millorar l’índex de perillositat d’aquells trams
on n’hi hagi pertocarà d’eliminar-hi els punts amb més
de dos accidents amb víctimes, la causa dels quals pu-
guin ser imputable a la carretera (punts negres).

Per tots aquests motius els diputats sotasignats formu-
len la següent pregunta:

En quina data té previst el Govern fer actuacions en
aquest tram de carretera per millorar-ne la seguretat vial?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 1996

Pere Jordi Piella i Vilaregut, Manel Nadal i Farreras,
Daniel Terradellas i Redon, Martí Sans i Pairuto, Ma-
rina Geli i Fàbrega

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre les gesti-
ons necessàries per fer que els orga-
nismes corresponents solucionin les
incorreccions detectades en el nomen-
clàtor de municipis de Catalunya inclo-
sos a l’annex de la Llei 38/1988, de
demarcació i planta judicial
Tram. 310-00202/05

Anunci: Sr. Enric Castellnou i Alberch, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Enric Castellnou i Alberch, diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, de conformitat amb el que
preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra, for-
mula la següent pregunta al Govern per tal que li sigui
contestada oralment en el Ple:

En l’Annex de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de
demarcació i de planta judicial, consten tots els muni-
cipis de Catalunya distribuïts per partits judicials. La-
mentablement, en molts casos aquest nomenclàtor con-
té incorreccions de tota mena. Pot el Govern de la Ge-
neralitat realitzar les gestions necessàries per tal que en
el Ministerio o ministerios corresponents es realitzin les
correccions necessàries?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1996

Enric Castellnou i Alberch
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre els tràmits
administratius necessaris per fer que
en l’annex de la Llei 38/1988, de de-
marcació i planta judicial, els munici-
pis d’Alpens, Lluçà, Prats de Lluçanès i
Sant Martí d’Albars (Osona), siguin ads-
crits al registre de la propietat de Vic
Tram. 310-00203/05

Anunci: Sr. Enric Castellnou i Alberch, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Enric Castellnou i Alberch, diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, de conformitat amb el que
preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra, for-
mula la següent pregunta al Govern per tal que li sigui
contestada oralment en el Ple:

Els municipis d’Alpens, Lluçà, Prats de Lluçanès i Sant
Martí d’Albars pertanyen, segons l’Annex de la Llei
38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i de plan-
ta judicial, al Partit Judicial de Vic, però segueixen ads-
crits al Registre de la Propietat de Berga. Quins són els
tràmits administratius a realitzar per tal que, coherent-
ment, siguin adscrits a un dels registres de la propietat
de Vic?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1996

Enric Castellnou i Alberch

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre els
criteris emprats per a escollir els sím-
bols esmentats al llibre Símbols de Ca-
talunya
Tram. 310-00207/05

Nova tramitació
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

Nova tramitació, com a pregunta a respondre oralment
en el Ple, a sol·licitud del Sr. Pere-Jordi Piella i
Vilaregut, del Grup Socialista al Parlament de Cata-
lunya.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre els
motius pels quals no són considerats
símbols de Catalunya els quatre mo-
nestirs reials
Tram. 310-00208/05

Nova tramitació
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

Nova tramitació, com a pregunta a respondre oralment
en el Ple, a sol·licitud del Sr. Pere-Jordi Piella i Vila-
regut, del Grup Socialista al Parlament de Catalunya.

3.25.05.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre si
existeix cap sol·licitud per a la instal·-
lació d’un hipermercat en el polígon
Pedrosa, de l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès)
Tram. 311-00296/05

Anunci: Sr. Joaquim Novella i Izquierdo,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996
Tramesa a la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Novella i Izquierdo, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 133 del Reglament de la
Cambra, formula la següent pregunta al Consell Execu-
tiu, per tal que sigui contestada oralment en Comissió.

Ha rebut el Govern alguna sol·licitud per a la instal·lació
d’un hipermercat en el polígon Pedrosa de l’Hospitalet
de Llobregat?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Joaquim Novella i Izquierdo
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre si s’ha
autoritzat la instal·lació d’un hipermer-
cat en el polígon Pedrosa, de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 311-00297/05

Anunci: Sr. Joaquim Novella i Izquierdo,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996
Tramesa a la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Novella i Izquierdo, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 133 del Reglament de la
Cambra, formula la següent pregunta al Consell Execu-
tiu, per tal que sigui contestada oralment en Comissió.

S’ha autoritzar per part de l’organisme corresponent la
instal·lació d’un hipermercat en el polígon Pedrosa de
l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Joaquim Novella i Izquierdo
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre si s’ha
fet cap estudi de la incidència de la
instal·lació d’un hipermercat en el polí-
gon Pedrosa, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 311-00298/05

Anunci: Sr. Joaquim Novella i Izquierdo,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996
Tramesa a la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Novella i Izquierdo, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 133 del Reglament de la
Cambra, formula la següent pregunta al Consell Execu-
tiu, per tal que sigui contestada oralment en Comissió.

S’ha estudiat la incidència que tindria la instal·lació
d’un hipermercat en el polígon Pedrosa de l’Hospitalet
de Llobregat pel petit comerç d’aquesta ciutat?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Joaquim Novella i Izquierdo
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre les
mesures previstes per a la reestructu-
ració del petit comerç a Catalunya
Tram. 311-00299/05

Anunci: Sr. Joaquim Novella i Izquierdo,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996
Tramesa a la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Novella i Izquierdo, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 133 del Reglament de la
Cambra, formula la següent pregunta al Consell Execu-
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tiu, per tal que sigui contestada oralment en Comissió.

Quines mesures té previstes el Govern per a la reestruc-
turació del petit comerç a Catalunya?

 Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Joaquim Novella i Izquierdo
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre l’ela-
boració del Mapa comercial de Cata-
lunya o d’un estudi de característiques
similars
Tram. 311-00300/05

Anunci: Sr. Joaquim Novella i Izquierdo,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996
Tramesa a la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Novella i Izquierdo, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 133 del Reglament de la
Cambra, formula la següent pregunta al Consell Execu-
tiu, per tal que sigui contestada oralment en Comissió.

S’ha realitzat el Mapa Comercial de Catalunya o un
estudi de característiques similars?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Joaquim Novella i Izquierdo
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre la pre-
sentació d’una nova disposició legal
sobre el comerç a Catalunya
Tram. 311-00301/05

Anunci: Sr. Joaquim Novella i Izquierdo,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996
Tramesa a la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Novella i Izquierdo, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 133 del Reglament de la
Cambra, formula la següent pregunta al Consell Execu-
tiu, per tal que sigui contestada oralment en Comissió.

Es pensa presentar en un futur proper una nova dispo-
sició legal sobre el comerç a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Joaquim Novella i Izquierdo
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre els
criteris que regiran l’ordenació comer-
cial de Catalunya i l’autorització d’ins-
tal·lacions de nous hipermercats
Tram. 311-00302/05

Anunci: Sr. Joaquim Novella i Izquierdo,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996
Tramesa a la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Novella i Izquierdo, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 133 del Reglament de la
Cambra, formula la següent pregunta al Consell Execu-
tiu, per tal que sigui contestada oralment en Comissió.

Quins seran els criteris que regiran per la ordenació
comercial de Catalunya i per l’autorització d’instal·lació
de nous hipermercats?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Joaquim Novella i Izquierdo
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre les ac-
tuacions dutes a terme per a la unifica-
ció de criteris sobre el perfil profes-
sional per a l’assistència domiciliària
Tram. 311-00303/05

Anunci: Sra. Rosa Barenys i Martorell,
juntament amb un altre diputat del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996
Tramesa a la Comissió de Política Social

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rosa Barenys i Martorell i Josep Maria Rañé i Blasco,
diputada i diputat del Grup Socialista, fent ús d’allò que
es disposa als articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, formulen la següent pregunta al Consell Exe-
cutiu, per a la qual sol·liciten resposta oral en Comissió.
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La Resolució 45/V del 27 de març, estableix en el punt
3 que s’han de promoure, en l’àmbit de Catalunya, una
unificació de criteris sobre el perfil professional del tre-
ball familiar.

És per aquest motiu que la diputada i diputat sotasig-
nats formulen la següent pregunta:

Quines actuacions s’estan portant a terme per avançar
en la unificació de criteris, el perfil professional i els
cursos no reglats?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 1996

Rosa Barenys i Martorell Josep Maria Rañé i Blasco

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre els
perfils professionals que es conside-
ren necessaris per a treballar en l’as-
sistència domiciliària
Tram. 311-00304/05

Anunci: Sra. Rosa Barenys i Martorell,
juntament amb un altre diputat del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996
Tramesa a la Comissió de Política Social

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rosa Barenys i Martorell i Josep Maria Rañé i Blasco,
diputada i diputat del Grup Socialista, fent ús d’allò que
es disposa als articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, formulen la següent pregunta al Consell Exe-
cutiu, per a la qual sol·liciten resposta oral en Comissió.

El conveni col·lectiu d’assistència domiciliària de l’em-
presa Eulen, SA i els seus treballadors, s’estableix una
relació de personal directa no limitativa, donada l’evo-
lució del sector.

A tal efecte, la diputada i diputat sotasignats formulen
la següent pregunta:

Creu l’honorable conseller que per treballar en l’assis-
tència domiciliària són necessaris els perfils professio-
nals dels terapeutes ocupacionals, diplomats d’inferme-
ria, fisioterapeutes, animadors sòcioculturals i auxiliars
domèstics, treballadors familiars i gericultors?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 1996

Rosa Barenys i Martorell Josep Maria Rañé i Blasco

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre si el
conveni col·lectiu d’assistència domici-
liària assegura el nivell professional
adequat per a l’exercici del servei
d’ajut a domicili (SAD)
Tram. 311-00305/05

Anunci: Sra. Rosa Barenys i Martorell,
juntament amb un altre diputat del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996
Tramesa a la Comissió de Política Social

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rosa Barenys i Martorell i Josep Maria Rañé i Blasco,
diputada i diputat del Grup Socialista, fent ús d’allò que
es disposa als articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, formulen la següent pregunta al Consell Exe-
cutiu, per a la qual sol·liciten resposta oral en Comissió.

El DOGC de 24.7.1996 publica el conveni col·lectiu
d’assistència domiciliària de l’empresa Eulen, SA i els
seus treballadors.

Atenent a la Resolució del Parlament de Catalunya 45/
V, sobre el reconeixement reglat de la funció exercida
pels professionals dels serveis d’atenció a domicili, la
diputada i diputat sotasignats, formulen la següent pre-
gunta:

Creu l’honorable conseller que en l’esmentat conveni
s’assegura un nivell professional adequat per a l’exer-
cici del Servei d’Ajut a Domicili (SAD)?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 1996

Rosa Barenys i Martorell Josep Maria Rañé i Blasco

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre si el
perfil establert en el conveni col·lectiu
d’assistència domiciliària relatiu al tre-
ballador auxiliar familiar és l’adequat
Tram. 311-00306/05

Anunci: Sra. Rosa Barenys i Martorell,
juntament amb un altre diputat del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996
Tramesa a la Comissió de Política Social

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rosa Barenys i Martorell i Josep Maria Rañé i Blasco,
diputada i diputat del Grup Socialista, fent ús d’allò que
es disposa als articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, formulen la següent pregunta al Consell Exe-
cutiu, per a la qual sol·liciten resposta oral en Comissió.
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El conveni col·lectiu d’assistència domiciliària de l’em-
presa Eulen, SA i els seus treballadors, s’estableix una
relació de personal directa no limitativa, donada l’evo-
lució del sector.

A tal efecte, la diputada i diputat sotasignats formulen
la següent pregunta:

Creu l’honorable conseller que el perfil que s’estableix
l’esmentat conveni relatiu al treballador auxiliar fami-
liar o treballador familiar és que li correspon, d’acord
amb la Resolució 45/V del Parlament de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 1996

Rosa Barenys i Martorell Josep Maria Rañé i Blasco

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre els
motius pels quals les obres de cons-
trucció de la plaça Abat Oliva, de Ri-
poll, es fan amb excavadores malgrat
els efectes nocius de les vibracions a
la portalada del monestir
Tram. 311-00315/05

Nova tramitació
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996
Tramesa a la Comissió de Política Social

Nova tramitació de la pregunta per escrit 314-02496/05

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre els
motius pels quals es consideren no-
cius per a la portalada del monestir de
Ripoll els gasos emesos pels cotxes
que s’hi acostin i no els acumulats en
l’aparcament subterrani
Tram. 311-00316/05

Nova tramitació
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996
Tramesa a la Comissió de Política Social

Nova tramitació de la pregunta per escrit 314-02500/05

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’excedent de
purins a la comarca d’Osona
Tram. 314-02664/05

Formulació: Sr. Salvador Morera i Tanyà,
juntament amb un altre diputat del Grup
Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Salvador Morera i Tanyà i Benet Tugues i Boliart, di-
putats del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que
preveu l’article 132 i concordants del Reglament de la
cambra, formulen la següent pregunta al Govern per tal
que sigui resposta per escrit.

La Conselleria de Medi Ambient ha fet públic que la
comarca d’Osona té un excedent de 773.946 m3 de
purins.

A compte d’aquest fet es demana:

Quines són les solucions previstes per a aquest problema?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Salvador Morera Benet Tugues

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’engreix a les
granges catalanes de 300.000 porcs
l’any provinents d’Holanda
Tram. 314-02665/05

Formulació: Sr. Salvador Morera i Tanyà,
juntament amb un altre diputat del Grup
Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Salvador Morera i Tanyà i Benet Tugues i Boliart, di-
putats del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que
preveu l’article 132 i concordants del Reglament de la
cambra, formulen la següent pregunta al Govern per tal
que sigui resposta per escrit.

Un mitjà de comunicació s’ha fet ressò de l’engreix en
granges catalanes de més de 300.000 porcs/any provi-
nents d’Holanda.

Arran d’aquesta notícia, els diputats signants demanen:

– Té coneixement el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca d’aquest fet i en concret, de la seva
distribució territorial?

3.25.15.
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– Té coneixement el Departament d’Agricultura, Ra-
madera i Pesca del compliment de les mesures sanità-
ries mínimes d’aquest bestiar?

– En el procés de regulació de les explotacions rama-
deres, s’avalua la incidència econòmica i ecològica
d’aquest fenomen?

– Té coneixement el Departament del trasllat a explo-
tacions catalanes de bestiar porcí d’altres nacionalitats
i en quin volum?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Salvador Morera Benet Tugues

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les dades i els cri-
teris emprats pel Departament de Medi
Ambient, que confirmen un excedent
de purins a la comarca d’Osona
Tram. 314-02666/05

Formulació: Sr. Salvador Morera i Tanyà,
juntament amb un altre diputat del Grup
Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Salvador Morera i Tanyà i Benet Tugues i Boliart, di-
putats del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que
preveu l’article 132 i concordants del Reglament de la
cambra, formulen la següent pregunta al Govern per tal
que sigui resposta per escrit.

La Conselleria de Medi Ambient ha fet públic que la
comarca d’Osona té un excedent de 773.946 m3 de
purins.

A compte d’aquest fet es demana:

Quines dades i quins criteris fan servir de base per ar-
ribar a aquesta conclusió?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Salvador Morera Benet Tugues

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els ajuts rebuts
des de l’any 1990 per l’agrupació de
defensa forestal Callac-Montgrony de
les Lloses (Ripollès)
Tram. 314-02667/05

Formulació: Sr. Salvador Morera i Tanyà, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Salvador Morera i Tanyà i Benet Tugues i Boliart, di-
putats del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que
preveu l’article 132 i concordants del Reglament de la
cambra, formulen la següent pregunta al Govern per tal
que sigui resposta per escrit.

El Govern de la Generalitat, mitjançant diverses línies
d’ajut, subvenciona les agrupacions de defensa forestal.

Interessa saber ara en concret:
Quines ajudes (per conceptes, quantitats i anualitats) ha
rebut des de 1990 l’ADF Callac-Montgrony de les Llo-
ses (Ripollès)?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Salvador Morera Benet Tugues

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els acords subs-
crits en la visita oficial del president de
la Generalitat al Quebec
Tram. 314-02668/05

Formulació: Sr. Salvador Morera i Tanyà, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Salvador Morera i Tanyà i Xavier Bosch i Garcia, dipu-
tat del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que
preveu l’article 132 i concordants del Reglament de la
Cambra, formulen la següent pregunta al Govern per tal
que sigui resposta per escrit.

A partir de la visita oficial del Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat, Sr. Jordi Pujol, al  Quebec, s’han
establert un seguit d’actuacions encaminades a enfor-
tir els lligams polítics, econòmics i culturals entre
aquesta nació i Catalunya.

Arran d’aquest fet es demana:
Quins són els acords concrets que es van subscriure?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Salvador Morera i Tanyà Xavier Bosch i Garcia
3.25.15.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’ambigüitat de la
denominació de qualitat «Mandarines i
clementines de les terres catalanes»
Tram. 314-02669/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Quines van ser les raons per crear una Denominació de
Qualitat de nom tan ambigu com el de «Mandarines i
Clementines de les Terres Catalanes», quan la zona de
producció de cítrics a Catalunya està pràcticament re-
duïda a les comarques del Montsià i del Baix Ebre? Es
preveu una futura expansió del conreu de cítrics cap al
centre i nord de Catalunya, es tracta d’una expressió de
possible assimilació d’altres territoris de parla catalana,
o són altres motius?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1996

Víctor Gimeno i Sanz
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la utilitat de la de-
nominació de qualitat «Mandarines i
clementines de les terres catalanes»
Tram. 314-02670/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Quina utilitat ha tingut fins ara la denominació de qua-
litat Mandarines i Clementines de les terres catalanes,
i el seu Reglament aprovat per ordre de 4 de febrer de
1993?

Quins són els percentatges aproximats de productors,
d’envasadors i d’exportadors que s’han inscrit en els

registres corresponents del Consell de la denominació
de qualitat, respecte a la totalitat dels existents en el
Montsià i el Baix Ebre?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1996

Víctor Gimeno i Sanz
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la previsió en els
pressupostos del 1997 de l’aplicació
dels tractaments generalitzats de la
mosca mediterrània en els cítrics i al-
tres arbres fruiters de les comarques
del Baix Ebre i del Montsià
Tram. 314-02671/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

La no realització pel Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca del tractament de la ceratitis capitata
(mosca de la Mediterrània) que afecta de forma notò-
ria els cítrics i altres fruiters de les comarques del Baix
Ebre i del Montsià, ha provocat un considerable males-
tar entre els pagesos, ja que els tractaments dels anys
anteriors havien demostrat la seva eficàcia en la millora
de la qualitat dels cítrics.

La retallada pressupostària de 1996 va considerar que
aquest no devia ser un sector prioritari i el Govern no
va fer cas d ela moció aprovada per unanimitat pel
Consell Comarcal del Montsià demanant la
reconsideració de la mesura.

Pensa el Govern mantenir la posició d’enguany pels
pressupostos de 1997 o reintroduirà els tractaments
generalitzats de la ceratitis capitata?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1996

Víctor Gimeno i Sanz
Diputat
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els danys produïts
pels aiguats del dia 13 d’agost de 1996
al terme municipal d’Alcanar (Montsià)
Tram. 314-02672/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Coneix el Govern els danys que van produir-se pels
aiguats del dia 13 d’agost d’enguany al terme munici-
pal d’Alcanar? Ha realitzat o ha col·laborat el Govern en
una avaluació dels danys?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1996

Víctor Gimeno i Sanz
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures pre-
vistes per a la recuperació dels camins
rurals afectats pels aiguats del dia 13
d’agost de 1996 al terme municipal
d’Alcanar (Montsià)
Tram. 314-02673/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Té previst el Govern algunes accions, especialment de
recuperació de camins rurals, per reparar els danys de
l’intens aiguat del 13 d’agost en el terme municipal
d’Alcanar?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1996

Víctor Gimeno i Sanz
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els motius pels
quals no es faciliten les informacions
sol·licitades pels auditors indepen-
dents del Consell Comarcal del Priorat
Tram. 314-02677/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

A l’informe de l’auditoria independent del Consell
Comarcal del Priorat consta que no se’ls ha facilitat cap
resposta a la sol·licitud d’informació per part dels depar-
taments de Sanitat i Seguretat Social, de Medi Ambient
i de Benestar Social. Respecte a la resposta del Depar-
tament de Governació no detalla les subvencions con-
cedides als ajuntaments per les obres acollides al Pla
Únic d’Obres i Serveis.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Víctor Gimeno i Sanz
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les irregularitats
detectades pels auditors independents
del Consell Comarcal del Priorat en les
justificacions de subvencions
Tram. 314-02678/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

L’informe de l’auditoria del Consell Comarcal del Pri-
orat fa referència a expedients de subvencions rebudes
sense haver-se’ls facilitat les justificacions, o bé s’han
facilitat relacions de despeses que no s’identifiquen
amb factures de proveïdors o amb la comptabilitat. En

3.25.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS



6 de novembre de 1996 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 107

7862

alguns casos fins i tot plantegen els auditors que no han
trobat cap evidència de que l’activitat subvencionada
s’hagi realitzat.

Davant d’aquestes greus irregularitats, té el Govern
constància d’alguna de les subvencions pagades al
Consell que es corresponguin amb algun dels casos
descrits per l’auditoria? En cas afirmatiu, quines i per
quins imports? Si el Govern tenia coneixement d’algu-
nes irregularitats en les justificacions de subvencions,
per què els va fer el lliurament dels diners?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Víctor Gimeno i Sanz
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la fiabilitat dels
informes elaborats pels auditors inde-
pendents del Consell Comarcal del
Priorat
Tram. 314-02679/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Tot i les limitacions i insuficiències que esmenta l’au-
ditoria feta pel Consell Comarcal del Priorat, s’afirma
que durant l’any 1994 no es va complir amb la legisla-
ció més important relativa a l’administració i control
dels fons públics. Entre els majors descontrols s’espe-
cifica la comptabilització de quasi 114 milions de pes-
setes entre despeses corrents i d’inversions dels que no
s’ha obtingut cap evidència.

Comparteix el Govern les opinions dels auditors, o
creu, com alguns polítics del Priorat, que l’informe té
falta de fiabilitat?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Víctor Gimeno i Sanz
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre a qui cal atribuir la
responsabilitat de les irregularitats
detectades pels auditors independents
del Consell Comarcal del Priorat
Tram. 314-02680/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Donada la precària situació econòmica del Consell
Comarcal del Priorat, com a conseqüència de la desas-
trosa gestió de l’equip de Govern anterior, quines actu-
acions s’ha plantejat el Govern de la Generalitat per
contribuir a millorar aquesta situació?

Té constància el Govern que tota o alguna responsabi-
litat del que està succeint al Consell Comarcal del Pri-
orat sigui atribuïble a l’actual Govern comarcal, al seu
president i/o al seu gerent?

Creu que una moció de censura podria ser una bona
mesura per resoldre millor els problemes del Consell i
del Priorat?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Víctor Gimeno i Sanz
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures pre-
vistes per a la finalització de les obres
de la urbanització Juncosa, de Reus
(Baix Camp)
Tram. 314-02681/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.
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Els veïns del c/ Astorga, 32-34, de la urbanització
Juncosa de Reus viuen un llarg procés de reclamacions
per incompliment del projecte d’urbanització del carrer
adjacent, que van començar denunciant l’any 1982, que
ha provocat dues resolucions del Govern els anys 85 i
87, i que amb posterioritat el Síndic de Greuges va
notificar el junt de 1993 que si els promotors no fina-
litzaven l’obra, l’execució subsidiària és obligatòria per
l’Administració. No obstant, en aquests moments la il·-

luminació del carrer, les voreres i l’asfaltat estan encara
per realitzar.

Per aquests motius, el diputat sotasignat vol saber:

Pensa el Govern emprendre alguna actuació per resol-
dre les justes reclamacions dels veïns del bloc de
vivendes del c/ Astorga, 34-24 de Reus?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Víctor Gimeno i Sanz
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la imposició de
multes coercitives a la promotora de la
urbanització Juncosa, de Reus (Baix
Camp), pel fet de no haver finalitzat les
obres
Tram. 314-02682/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Els veïns del c/ Astorga, 32-34, de la urbanització
Juncosa de Reus viuen un llarg procés de reclamacions
per incompliment del projecte d’urbanització del carrer
adjacent, que van començar denunciant l’any 1982, que
ha provocat dues resolucions del Govern els anys 85 i
87, i que amb posterioritat el Síndic de Greuges va
notificar el junt de 1993 que si els promotors no fina-
litzaven l’obra, l’execució subsidiària és obligatòria per
l’Administració. No obstant, en aquests moments la
il·luminació del carrer, les voreres i l’asfaltat estan en-
cara per realitzar.

Per aquests motius, el diputat sotasignat vol saber:

Quines actuacions ha emprès el Govern per fer efecti-
va la resolució de 2 de setembre del 1987 d’imposició
de multes coercitives a la promotora de la urbanització
inacabada?

Es va assabentar el Govern que el promotor va vendre
uns baixos del bloc l’any 1990, és a dir, tres anys des-
prés que es dictés aquesta Resolució?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Víctor Gimeno i Sanz
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les previsions per
a la construcció del centre d’assistèn-
cia primària del barri Fortuny, de Reus
(Baix Camp)
Tram. 314-02683/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Quines són les previsions de construcció del Centre
d’assistència primària del barri Fortuny de Reus, ate-
nent que la primera pedra va ser col·locada ja fa un any
i mig?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Víctor Gimeno i Sanz
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els motius de la
supressió de l’única aula de formació
d’adults del barri Juroca, de Reus
(Baix Camp)
Tram. 314-02684/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Quins motius han portat a la supressió de l’única aula
de formació d’adults que existia al barri Juroca de Reus
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sense donar cap tipus d’informació als alumnes ni a
l’associació de veïns del barri?

Quines propostes de serveis socials té previst implan-
tar el barri considerant les instal·lacions disponibles ac-
tualment?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Víctor Gimeno i Sanz
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris em-
prats pel Departament d’Indústria, Co-
merç i Turisme per a la concessió de
subvencions a les organitzacions de
consumidors i usuaris de Catalunya
Tram. 314-02685/05

Formulació: Sr. Joaquim Novella i Izquier-
do, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Novella i Izquierdo, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la
Cambra, formula la següent pregunta al Consell Execu-
tiu, per tal que sigui contestada per escrit.

Quins criteris ha seguit el Departament d’Indústria,
Comerç i Turisme per a la concessió de subvencions a
les organitzacions de consumidors i usuaris de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Joaquim Novella i Izquierdo
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’import de les
subvencions atorgades a les organit-
zacions de consumidors i usuaris de
Catalunya els anys 1995 i 1996
Tram. 314-02686/05

Formulació: Sr. Joaquim Novella i Izquier-
do, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Novella i Izquierdo, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 132 del Reglament de la

Cambra, formula la següent pregunta al Consell Execu-
tiu, per tal que sigui contestada per escrit.

Quines han estat les xifres de subvenció a les diferents
organitzacions de consumidors i usuaris de Catalunya
en els exercicis de 1995 i 1996?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Joaquim Novella i Izquierdo
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la relació de resi-
dències geriàtriques de titularitat mu-
nicipal de Catalunya
Tram. 314-02687/05

Formulació: Sr. Ramon Vilalta i Oliva, jun-
tament amb dos altres diputats del Grup
Socialista al Parlament de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Vilalta i Oliva, Rosa Barenys i Martorell i Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputades i diputat del Grup Soci-
alista fent ús d’allò que es disposa als articles 132 i 133
del Reglament de la Cambra, formulen la següent pre-
gunta al Consell Executiu, perquè sigui contestada per
escrit.

Diversos ajuntaments han posat en funcionament arreu
de Catalunya aquests darrers anys residències gerià-
triques per atendre els seus ancians. Algunes d’aques-
tes residències geriàtriques municipals atenent, inclús,
el conjunt de la comarca suplint les deficiències de la
Generalitat i assumint, però, obligacions que van molt
més enllà de les seves estrictes responsabilitats muni-
cipals i què signifiquen alhora, una càrrega molt gra-
vosa pel seu pressupost municipal. Moltes d’aquestes
residències no gaudeixen ni tant sols de places concer-
tades per la Generalitat.

És per tots aquests motius que les diputades i diputats
sotasignats formulen la pregunta següent:

– Quina és la relació de residències geriàtriques de ti-
tularitat municipal que hi ha a Catalunya?

– Quines d’aquestes residències presten servei més
enllà del seu propi municipi?

– Quines d’aquestes residències gaudeixen de concert
amb la Generalitat i quantes places la Generalitat hi té
concertades a cada una?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1996

Ramon Vilalta i Oliva, Rosa Barenys i Martorell i Ma-
rina Geli i Fàbrega
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la proposta de re-
ordenació del sector elèctric previst
pel Govern de l’Estat
Tram. 314-02688/05

Formulació: Sr. Josep Maria Rañé i Blas-
co, del Grup Socialista al Parlament de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Rañé i Blasco, diputat del Grup Socialis-
ta, fent ús d’allò que es disposa als articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, formula la següent pregunta
al Consell Executiu perquè sigui contestada per escrit.

Les recents decisions del Govern Central sobre reorde-
nació del sector elèctric a tot l’Estat i conseqüentment
a Catalunya, fa que apareguin informacions de molt
diversa procedència parlant de les repercussions que
aquestes decisions poden tenir per a Catalunya.

Tota vegada que l’existència de la Tèrmica de Cercs
(Berguedà) té una gran importància per  a la comarca
així com l’empresa Carbons Pedraforca que en depèn
totalment, i la ubicació d’altres centres importants de
FECSA fa que hi hagi un especial interès en saber en
què pot repercutir aquesta reordenació.

És per tot això que el diputat sotasignat formula la se-
güent pregunta:

Quin és el capteniment del Consell Executiu pel que fa
a la proposat de reordenació del sector elèctric previst
pel Govern Central?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Josep Maria Rañé i Blasco

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les repercussions
per a la Catalunya central derivades de
la reordenació del sector elèctric en
l’àmbit de Catalunya i de l’Estat
Tram. 314-02689/05

Formulació: Sr. Josep Maria Rañé i Blas-
co, del Grup Socialista al Parlament de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Rañé i Blasco, diputat del Grup Socialis-
ta, fent ús d’allò que es disposa als articles 132 i 133 del
Reglament de la Cambra, formula la següent pregunta
al Consell Executiu perquè sigui contestada per escrit.

Les recents decisions del Govern Central sobre reorde-
nació del sector elèctric a tot l’Estat i conseqüentment
a Catalunya, fa que apareguin informacions de molt
diversa procedència parlant de les repercussions que
aquestes decisions poden tenir per a Catalunya.

Tota vegada que l’existència de la Tèrmica de Cercs
(Berguedà) té una gran importància per  a la comarca
així com l’empresa Carbons Pedraforca que en depèn
totalment, i la ubicació d’altres centres importants de
FECSA fa que hi hagi un especial interès en saber en
què pot repercutir aquesta reordenació.

És per tot això que el diputat sotasignat formula la se-
güent pregunta:

– Quines repercussions se’n poden derivar per a la Ca-
talunya Central de la reordenació del sector elèctric a
nivell de Catalunya i de l’Estat?

– Quines són les perspectives de continuïtat de l’activi-
tat productiva d’energia que estan previstes per a la
Tèrmica de Cercs en aquest nou marc?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Josep Maria Rañé i Blasco

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la subvenció de la
Secretaria General de l’Esport destina-
da a una pista poliesportiva del col·legi
Verge de Montserrat, d’Anglès (Selva)
Tram. 314-02690/05

Formulació: Sr. Daniel Terradellas i Re-
don, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Socialista al Parlament de Cata-
lunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Terradellas i Redon, Manel Nadal i Farreras, Martí
Sans i Pairutó, Pere-Jordi Piella i Vilaregut i Marina Geli
i Fàbrega, diputada i diputats del Grup Socialista, fent ús
d’allò que es disposa als articles 132 i 133 del Reglament
de la Cambra, formulen la següent pregunta al Consell
Executiu, perquè sigui contestada per escrit.

Atesa la subvenció atorgada per la Secretaria General de
l’Esport destinada a una pista poliesportiva del Col·legi
Verge de Montserrat d’Anglès (La Selva), la diputada i els
diputats sotasignats formulen la pregunta següent:

– Quines raons justifiquen aquesta subvenció?
– De quina quantia és l’ajut i sobre quin pressupost?
– Quina utilitat per a l’ús públic està prevista?
– Quin seguiment s’està fent sobre el procediment de
contractació i execució de la instal·lació referida?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 1996

Daniel Terradellas i Redon, Manel Nadal i Farreras,
Martí Sans i Pairutó, Pere-Jordi Piella i Vilaregut, Ma-
rina Geli i Fàbrega
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la destinació pre-
vista per a la subvenció que el Pla co-
marcal de muntanya del Ripollès as-
signava a l’actualment clausurada llar
d’infants
Tram. 314-02691/05

Formulació: Sr. Pere-Jordi Piella i Vila-
regut, del Grup Socialista al Parlament de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pere-Jordi Piella i Vilaregut, diputat del Grup Soci-
alista, fent ús d’allò que es disposa als articles 132
i 133 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta al Consell Executiu, perquè sigui
contestada per escrit.

El 28 de maig passat va fer-se la pregunta amb N.T.
314-01967/05 sobre la clausura de la Llar Infantil del
Ripollès. Aquesta pregunta va ser contestada el passat
2 d’octubre amb una certa ambigüitat. A fi de concre-
tar la resposta donada, el diputat sotasignat formula la
pregunta següent:

– Els 113 milions que assignava el Pla Comarcal de
muntanya del Ripollès per a aquella llar infantil, es
pensen continuar donant al Ripollès? Per què?

– A què es destinaran l’estalvi d’aquests 113 milions?
(Explicar-ho).

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 1996

Pere-Jordi Piella i Vilaregut

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les empreses de la
província de Lleida que han obtingut
crèdits i avals de l’Institut Català de
Finances durant l’any 1995
Tram. 314-02692/05

Formulació: Sr. Josep Maria Fabregat i
Vidal, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Fabregat i Vidal, diputat del Grup Parla-
mentari Popular, d’acord amb allò que disposen els
articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra, presenta
la següent  pregunta al Consell Executiu per tal que li
sigui contestada per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari:

Quines han estat les empreses que han obtingut crèdits
i avals i els seus imports per part de l’Institut Català de
Finances en l’exercici 1995 a la província de Lleida?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1996

Josep Maria Fabregat i Vidal

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les actuacions
dutes a terme per a la conservació de
l’art romànic a Catalunya durant el pe-
ríode 1990-1995
Tram. 314-02693/05

Formulació: Sr. Josep Maria Fabregat i
Vidal, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Fabregat i Vidal, diputat del Grup Parla-
mentari Popular, d’acord amb allò que disposen els
articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra, presenta
la següent  pregunta al Consell Executiu per tal que li
sigui contestada per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

Quines han estat les actuacions dutes a terme pel Con-
sell Executiu per a la conservació del romànic a Cata-
lunya, així com el seu cost econòmic, al llarg del perí-
ode 1990-1995?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1996

Josep Maria Fabregat i Vidal

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si l’empresa Mun-
tatges de Components Industrials, SL,
del polígon industrial CA, d’Olius (Sol-
sonès), ha estat sotmesa a algun con-
trol de les seves condicions laborals
Tram. 314-02694/05

Formulació: Sr. Jordi Guillot i Miravet, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Guillot i Miravet, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

S’ha fet algun control de les condicions laborals de
l’empresa Muntatges de Components Industrials, SL,
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amb núm. de registre B-25352626, domiciliada al Po-
lígon industrial C.A., parcel·la II-25286, a Olius?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1996

Jordi Guillot i Miravet
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre de bai-
xes laborals per malaltia de l’empresa
Muntatges de Components Industrials,
SL, del polígon industrial CA, d’Olius
(Solsonès)
Tram. 314-02695/05

Formulació: Sr. Jordi Guillot i Miravet, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Guillot i Miravet, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Quin nombre de baixes per malalties laborals es dóna
entre treballadors i treballadores de l’empresa Muntat-
ges de Components Industrials, SL, amb núm. de regis-
tre B-25352626, domiciliada al Polígon Industrial C.A.,
parcel·la II-25286, a Olius?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1996

Jordi Guillot i Miravet
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els casos de tendi-
nitis diagnosticats a treballadors i tre-
balladores de l’empresa Muntatges de
Components Industrials, SL, del polí-
gon industrial CA, d’Olius (Solsonès)
Tram. 314-02696/05

Formulació: Sr. Jordi Guillot i Miravet, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Guillot i Miravet, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Quin és el nombre de casos de tendinitis que s’han di-
agnosticat entre els treballadors i les treballadores de
l’empresa Muntatges de Components Industrials, SL,
amb núm. de registre B-25352626, domiciliada al Po-
lígon Industrial C.A., parcel·la II-25286, a Olius?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1996

Jordi Guillot i Miravet
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre d’hectà-
rees creades pels incendis forestals
produïts durant l’any 1995, per comar-
ques i per tipus de vegetació
Tram. 314-02697/05

Formulació: Sr. Josep Maria Fabregat i
Vidal, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Fabregat i Vidal, diputat del Grup Parla-
mentari Popular, d’acord amb allò que disposen els
articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra, presenta
la següent  pregunta al Consell Executiu per tal que li
sigui contestada per escrit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari:

Quin ha estat el nombre d’hectàrees cremades pels in-
cendis forestals que es varen produir a Catalunya al
llarg de l’any 1995, discriminat per comarques i per
tipus de vegetació?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 1996

Josep Maria Fabregat i Vidal

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre d’hectà-
rees cremades pels incendis forestals
a Catalunya des del mes de gener al
mes de setembre de 1996
Tram. 314-02698/05

Formulació: Sr. Josep Maria Fabregat i
Vidal, del Grup Parlamentari Popular
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Fabregat i Vidal, diputat del Grup Parla-
mentari Popular, d’acord amb allò que disposen els
articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra, presenta
la següent  pregunta al Consell Executiu per tal que li
sigui contestada per escrit.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari:

Quin ha estat el nombre d’hectàrees cremades pels in-
cendis forestals a Catalunya des de l’1 de gener fins el
30 de setembre d’enguany, discriminat per comarques
i per tipus de vegetació?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 1996

Josep Maria Fabregat i Vidal

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els motius pels
quals s’ha produït el retard en l’inici de
les obres d’ampliació de l’institut Bal-
diri Guilera, del Prat de Llobregat (Baix
Llobregat)
Tram. 314-02699/05

Formulació: Sr. Magí Cadevall i Soler, jun-
tament amb un altre diputat del Grup So-
cialista al Parlament de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Magí Cadevall i Soler i Josep Maria Rañé i Blasco, di-
putats del Grup Socialista, fent ús d’allò que es dispo-
sa als articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra,
formulen la següent pregunta al Consell Executiu per-
què sigui contestada per escrit.

L’Institut Baldiri Guilera ha hagut de començar el curs
escolar sense disposar del nombre d’aules suficients i
havent de patir la realització d’obres majors (construc-
ció d’un tercer pis) en horari lectiu i amb presència dels
alumnes a l’edifici.

En el moment de redactar la pregunta, les obres estan
tan retardades que encara no hi ha col·locada la teulada
del tercer pis a construir.

Algunes de les obres (instal·lació d’ascensor i nova es-
cala) afecten totalment a les plantes on es realitzen les
activitats docents. Tot això, malgrat que la decisió de
fer obres d’ampliació estava presa en novembre de
1995.

A part del perill físic que comporten aquestes obres
majors en període lectiu i amb presència dels alumnes,
els sorolls i altres interferències de la construcció fan
totalment impossible el normal desenvolupament de les
activitats acadèmiques, amb el desitjable aprofitament
dels alumnes.

Per si no fos suficient, per una deficient impermeabi-
lització de la solera del tercer pis en construcció, hi ha
hagut diverses filtracions d’aigua. El dia 14 d’octubre
varen arribar a una autèntica inundació, que va obligar
a suspendre totalment les activitats de l’Institut.

Els desperfectes afecten no només als sostres i parets,
sinó que han inutilitzat material i mobiliari dels labora-
toris, que no es poden utilitzar, afectant fins i tot a una

part de la Biblioteca, situada a la planta baixa. Fins ara
encara no funciona correctament la instal·lació elèctri-
ca, amb les limitacions didàctiques que comporta.

Donat el cas que aquesta situació afecta greument la
qualitat de l’ensenyament i el rendiment dels alumnes,
els diputats sotasignats formulen la següent pregunta:

– En quina data estava previst començar i acabar les
obres de l’Institut Baldiri Guilera del Prat del
Llobregat?

– Quin dia varen començar realment les obres d’ampli-
ació?

– Per quin motiu s’han retardat les obres?

– En quina data es preveu que estiguin acabades?

– Quants dies i hores lectives s’han perdut per causa de
les obres i inundacions durant el curs present?

– Per què no es varen prendre les mesures adequades
per impermeabilitzar l’edifici durant les obres?

– Quin és el cost previst inicialment de les obres i mo-
dificacions de cost previstes fins ara?

– Quines mesures s’han pres per limitar les molèsties i
per compensar als alumnes dels dies i activitats docents
perdudes?

– Es pensa prendre alguna mesura especial pels alum-
nes de COU, que majoritàriament estan pendents de les
PAAU, sense possibilitat d’allargar el curs?

– Donat el cas que el president de la Generalitat ha anat
repetint en diversos actes que a Catalunya es compleix
la LOGSE en un 99%, creu el Consell Executiu que les
condicions actuals de l’Institut Baldiri Guilera complei-
xen les condicions de qualitat de l’Ensenyament previst
a la LOGSE?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1996

Magí Cadevall i Soler Josep Maria Rañé i Blasco

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la despesa pressu-
postària feta i la prevista pel Departa-
ment d’Ensenyament, per donar com-
pliment a les mesures incloses en el II
Pla d’igualtat d’oportunitats entre els
homes i les dones
Tram. 314-02700/05

Formulació: Sra. Imma Mayol i Beltran,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Imma Mayol i Beltran, diputada del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.
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Quina és la despesa pressupostària que ha gastat i té
previst realitzar el Departament d’Ensenyament per tal
de complir les mesures del II Pla d’Igualtat d’Oportu-
nitats entre els homes i les dones, referides al seu De-
partament? En quins conceptes? Amb quin calendari?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 1996

Imma Mayol i Beltran
Diputada

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si les instal·lacions
de recollida de residus líquids de l’em-
presa Aiscondel, a Vila-seca (Tarrago-
nès) compleixen els requisits esta-
blerts en la legislació vigent
Tram. 314-02701/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catal-
unya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Les instal·lacions de recollida de residus líquids de
l’empresa Aiscondel a Vilaseca, han estat objecte de de-
núncia per l’organització ecologista Greenpeace, tant
per la presència de residus tòxica com per la manca de
seguretat i adequació de les pròpies instal·lacions.

S’adapten les instal·lacions de recollida a les condicions
establertes per la legislació vigent? S’ha realitzat algun
informe i/o denúncia de l’Administració competent?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 1996

Víctor Gimeno i Sanz
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si es disposa
d’anàlisis de les característiques dels
llots extrets de l’empresa Aiscondel,
de Vila-seca (Tarragonès)
Tram. 314-02702/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

De quines anàlisis disposa el Govern de les caracterís-
tiques dels llots extrets d el’empresa Aiscondel de
Vilaseca? Quina és la notificació que tenen? Quina
empresa va realitzar el trasllat i en quines condicions?
Quin és el tractament que han rebut, on s’ha realitzat i
quin ha estat el destí final dels mateixos?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 1996

Víctor Gimeno i Sanz

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les accions preses
perquè l’empresa Aiscondel, de Vila-
seca (Tarragonès) prengui les mesu-
res correctores pel que fa al control i al
tractament dels residus que genera
Tram. 314-02703/05

Formulació: Sr. Víctor Gimeno i Sanz, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Víctor Gimeno i Sanz, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

S’ha instat des del Govern a l’empresa Aiscondel a
adoptar algun tipus de mesures correctores pel que fa al
control i tractament dels  residus generats en els dife-
rents processos lligats a la producció?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 1996

Víctor Gimeno i Sanz
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les actuacions del
Departament de Sanitat i Seguretat
Social respecte als problemes d’alumi-
nosi detectats a la clínica Guitart, de
Solsona, Fundació pública Hospital
Comarcal del Solsonès
Tram. 314-02704/05

Formulació: Sr. Jordi Guillot i Miravet, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Guillot i Miravet, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria de Sani-
tat per fer front als problemes d’aluminosi detectats a la Clí-
nica Guitart de Solsona, Fundació Pública Hospital Comar-
cal del Solsonès? Quins efectes tindran sobre les persones
hospitalitzades i sobre el personal de l’entitat?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 1996

Jordi Guillot i Miravet
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els serveis i
les dotacions previstos per al centre
d’atenció primària de Solsona (Sol-
sonès)
Tram. 314-02705/05

Formulació: Sr. Jordi Guillot i Miravet, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catal-
unya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Guillot i Miravet, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Quines són les previsions de serveis i dotacions que té
la Conselleria de Sanitat per al Centre d’Atenció Primà-
ria de Solsona?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 1996

Jordi Guillot i Miravet
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre de per-
sones desassistides per la Xarxa Bàsi-
ca de Serveis Socials
Tram. 314-02706/05

Formulació: Sra. Marina Geli i Fàbrega,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Socialista al Parlament de Cata-
lunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marina Geli i Fàbrega, Rosa Barenys i Martorell,
Carme Figueres i Siñol, Joan Ferran i Serafini i Josep
Maria Rañé i Blasco, diputats del Grup Socialista, fent
ús del que s’estableix en els articles 132 i 133 del Re-
glament de la Cambra formulen la següent pregunta per
tal que sigui contestada per escrit.

La crisi de l’estat del benestar és un dels temes de de-
bat més freqüents al llarg de l’any en curs, en relació a
la necessitat de convergència europea.

Pel Grup Parlamentari Socialista la consolidació de la
Xarxa Bàsica de Serveis Socials ha d’ésser una priori-
tat política ja que encara estem lluny dels serveis soci-
als aconseguits als països nord-europeus que havien
d’ésser el nostre nivell.

Encara hi ha persones desassistides per la Xarxa Bàsi-
ca de Serveis Socials, per això caldrà paral·lelament
avaluar el model de serveis socials que tenim però sem-
pre des d’una perspectiva de no haver resolt moltes
necessitats de persones amb disminució, infants i joves
d’alt risc, persones amb addicions a drogues, persones
grans que necessiten ajut i persones pobres.

És per tots aquests motius que formulen les següents
preguntes per tal que ens siguin respostes per escrit.

– Quin és el nombre de persones amb disminució psí-
quica profunda-severa en llista d’espera a cada una de
les províncies catalanes amb demanda de residència,
centre de dia?

– Quin és el nombre de persones amb disminució psí-
quica, en llista d’espera, en cada una de les províncies
catalanes, pels centres ocupacionals i centres especials
de treball?

– Quin és el nombre de persones amb disminució psí-
quica o física, a nivell de cada una de les províncies
catalanes, per ocupar un pis-llar protegit?

– Quin és el nombre de persones grans, en llistes d’es-
pera, a nivell de cada una de les províncies catalanes,
per accedir als centres de dia, residències geriàtriques,
residències assistides i places sociosanitàries finançades
amb diners públics?

– Quin és el nombre de menors de divuit anys amb dis-
minució greu, a cada una de les províncies catalanes, en
llistes d’espera per a centres de dia i residències?
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– Quin és el nombre de persones amb
drogodependència en llistes d’espera, a cada una de les
províncies catalanes, per les comunitats terapèutiques
per a tractament i rehabilitació?

– Quin és el nombre de persones en data de principis
d’octubre que accedeixen a les «llars sense sostre» a
cada una de les províncies catalanes, amb alguna rela-
ció de cofinançament amb el Departament de Benestar
Social?

– Quin és el nombre de persones amb trastorns mentals
greus que amb data de principis d’octubre, que viuen
en llars tutelades pel Departament de Benestar Social
conjuntament amb el de Sanitat?

– Quin és el nombre de persones a nivell de cada una
de les províncies catalanes que són assistides per treba-
lladors familiars finançats pel Departament de Benes-
tar Social. Unitats Bàsiques d’Assistència Social Primà-
ria (UBAPS)?

– Quin és el nombre de persones en llista d’espera, a
cada una de les províncies, per poder accedir a l’ajut,
suport del treballador/a familiar de les UBAPS?

– Quin és el nombre de persones afectades de Sida, en
situació terminal que són ateses actualment a residèn-
cies finançades pel Departament de Benestar Social?
Quin és el nombre de persones en llista d’espera, en
cada una de les províncies catalanes per ésser ateses a
residències per a malalts terminals de Sida sense suport
familiar o amb problemes socioeconòmics molt greus
o amb toxicomania associada?

– Quines són les necessitats de places residencials per
a persones amb malaltia terminal de Sida que estima el
Departament de Benestar Social?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 1996

Marina Geli i Fàbrega, Rosa Barenys i Martorell,
Carme Figueres i Siñol, Joan Ferran i Serafini, Josep
Maria Rañé i Blasco

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris del De-
partament de Sanitat i Seguretat Soci-
al per a iniciar un programa de substi-
tució amb metadona als centres d’as-
sistència primària o hospitalària i als
centres penitenciaris
Tram. 314-02707/05

Formulació: Sra. Marina Geli i Fàbrega,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Socialista al Parlament de Cata-
lunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marina Geli i Fàbrega, Rosa Barenys i Martorell,
Carme Figueres i Siñol, Joan Ferran i Serafini i Josep
Maria Rañé i Blasco, diputats del Grup Socialista, fent

ús del que s’estableix en els articles 132 i 133 del Re-
glament de la Cambra formulen la següent pregunta per
tal que sigui contestada per escrit.

L’atenció a les persones amb drogodependència ha anat
evolucionant a Catalunya els darrers anys passant ex-
clusivament de programes lliure de drogues a coexistir
aquestes a programes de reducció de danys. Després
d’anys i anys d’introduir els programes amb metadona
caldrà avaluar-los per prendre decisions envers el futur.

– Quins són els criteris actuals del Departament de Sa-
nitat per a iniciar un programa de substitució amb me-
tadona (als CADs Xarxa de Centre d’Atenció a
Drogodependència, a l’assistència primària o hospita-
lària i als centres penitenciaris) i creu que caldrà modi-
ficar-los en el futur?

– Quina evolució numèrica ha sofert el nombre de per-
sones en tractament substitutori de metadona en cada
una de les províncies catalanes durant els anys 1993,
1994, 1995 i l’any en curs 1996?

– Quin és el nombre estimatiu de persones addictes a
drogues via parenteral els anys 1990 i 1995 per part del
Departament de Sanitat?

– Quina és l’avaluació de l’Òrgan Tècnic de
Drogodependències dels programes de metadona?

– Quin creu que ha d’ésser el futur dels programes de
metadona des de la perspectiva de l’Òrgan Tècnic de
Drogodependències?

– Quina és la mitjana de temps en programes de meta-
dona de les persones que n’accedeixen al llarg dels
anys 1994 i 1995?

– Quin és el percentatge estimat pel Departament de
Sanitat de recaigudes (retorn al consum endovenós) i de
consum simultani de metadona i altres drogues (coca-
ïna, drogues sintètiques, alcohol a altes dosis)?

– Quin és el nombre de persones en cada un dels cen-
tres penitenciaris que han seguit programes de metado-
na els anys 1994, 1995 i l’any 1996, en curs?

– Quin ha d’ésser el paper de l’assistència primària en
els programes de disminució de dany?

– Quin percentatge estimat de persones amb programes
de metadona estan infectades per l’hepatitis B, C i el
virus VIH/Virus d’Immunodeficiència Humana) l’any
en curs 1996 i quin era els anys 1992, 1994?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 1996

Marina Geli i Fàbrega, Rosa Barenys i Martorell,
Carme Figueres i Siñol, Joan Ferran i Serafini i Josep
Maria Rañé i Blasco
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures pre-
vistes per la Direcció General de l’Es-
port per a resoldre els conflictes del
club natació Poble Nou
Tram. 314-02708/05

Formulació: Sr. Joan Ferran i Serafini, del
Grup Socialista al Parlament de Cata-
lunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ferran i Serafini, diputat del Grup Socialista, fent
ús d’allò que es disposa als articles 132 i 133 del Regla-
ment de la Cambra, formula la següent pregunta al
Consell Executiu perquè sigui contestada per escrit.

– Quin és el grau de coneixement de la Direcció Gene-
ral de l’Esport del conflicte en el si del Club Natació
Poble Nou, dels recursos interposats a diferents orga-
nismes federatius i de disciplina esportiva pendents de
resolució, així com de la coincidència que a organismes
directius de la Federació Catalana de Natació hi figurin
persones directament implicades en el litigi?

– És conscient la Direcció General de l’Esport de la
projecció ciutadana i veïnal de l’esmentat club?

– Pensa dur a terme la Direcció General de l’Esport
alguna actuació, informe, investigació o recomanació
per tal de cercar una sortida satisfactòria al problema?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1996

Joan Ferran i Serafini

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’increment de les
plantilles tècniques dels centres peni-
tenciaris per a millorar els instruments
educadors individualitzats i augmentar
les possibilitats de reinserció social
dels interns
Tram. 314-02709/05

Formulació: Sr. Roc Fuentes i Navarro,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roc Fuentes i Navarro, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

L’aplicació del nou Codi Penal i del Reglament peni-
tenciari fa imprescindible incrementar les plantilles tèc-
niques, per millorar els instruments educadors indivi-
dualitzats i augmentar les possibilitats de reinserció
social dels interns.

Té previst el Govern convocar oposicions per psicòlegs,
pedagogs i juristes criminòlegs? En quins terminis i
quantitats?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 1996

Roc Fuentes i Navarro
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre de pla-
ces en els centre penitenciaris cata-
lans preparades per al compliment
dels arrestos de cap de setmana
Tram. 314-02710/05

Formulació: Sr. Roc Fuentes i Navarro,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roc Fuentes i Navarro, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Quantes places existeixen en aquest moment en els
centres penitenciaris catalans preparades per al compli-
ment dels arrestos de cap de setmana? Quina és la seva
distribució per centres?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 1996

Roc Fuentes i Navarro
Diputat
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre com es pensa
complir la recomanació del Reial De-
cret del 26 d’abril de 1996, respecte al
compliment de l’arrest de cap de set-
mana prop del domicili de l’arrestat
Tram. 314-02711/05

Formulació: Sr. Roc Fuentes i Navarro,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roc Fuentes i Navarro, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Com es pensa donar compliment a la recomanació del
Reial Decret de 26.4.96, per tal  que l’arrest de cap de
setmana es pugui complir a prop del domicili de l’ar-
restat, preferentment en el seu partit judicial?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 1996

Roc Fuentes i Navarro
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si els dipòsits
municipals de detinguts estan prepa-
rats per a donar compliment a l’arrest
de cap de setmana
Tram. 314-02712/05

Formulació: Sr. Roc Fuentes i Navarro,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roc Fuentes i Navarro, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

Existeixen dipòsits municipals de detinguts preparats
per al compliment de l’arrest de cap de setmana?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 1996

Roc Fuentes i Navarro
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els acords presos
amb ajuntaments per a adaptar els di-
pòsits municipals de detinguts a les
necessitats derivades del compliment
d’arrestos de cap de setmana
Tram. 314-02713/05

Formulació: Sr. Roc Fuentes i Navarro,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roc Fuentes i Navarro, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

S’ha establert algun acord amb ajuntaments per adap-
tar els dipòsits municipals de detinguts a les necessitats
que comporta el compliment d’arrestos de cap de set-
mana? En cas afirmatiu, en quins termes? En quins
municipis?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 1996

Roc Fuentes i Navarro
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els convenis de
col·laboració signats el 1996 amb enti-
tats públiques i privades dedicades a
l’assistència als reclusos
Tram. 314-02714/05

Formulació: Sr. Roc Fuentes i Navarro,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV)
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roc Fuentes i Navarro, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra,
formula la següent pregunta al Consell Executiu, per tal
que sigui contestada per escrit.

El nou Reglament penitenciaria pretén afavorir decidi-
dament la col·laboració d’entitats públiques i privades
dedicades a l’assistència als reclusos.

Interessa conèixer a aquest diputat:

– Quants convenis de col·laboració s’han establert du-
rant l’any 1996?
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– Quins són els mecanismes que s’han previst per al
seguiment dels resultats dels programes d’intervenció
penitenciària?

– Com s’avaluaran els resultats dels programes?

– S’ha previst col·laboracions específiques amb institu-
cions i associacions dedicades als reclusos estrangers?
Quins acords s’han establert aquest any 1996?

– Té previst el Govern establir un marc propi que des-
envolupi les previsions reglamentàries per els convenis
de col·laboració amb entitats públiques i privades dedi-
cades a l’assistència als reclusos?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 1996

Roc Fuentes i Navarro
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures pre-
vistes pel Departament de Medi Ambi-
ent per a descobrir els autors d’uns
abocaments incontrolats en el terme
municipal dels Pallaresos (Tarrago-
nès)
Tram. 314-02715/05

Formulació: Sr. Josep Bargalló i Valls, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Bargalló Valls i Jordi Portabella i Calvete, dipu-
tats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya i d’acord amb el que preveu l’article 132 i
concordants del Reglament de la Cambra, formulen la
següent pregunta al Govern per tal que sigui resposta
per escrit.

Dimecres de la setmana passada, es van descobrir, al
terme municipal dels Pallaresos (Tarragonès), diverses
capses amb residus químics en un abocador prèviament
clausurat.

Quines accions ha emprès el Departament de Medi
Ambient per tal de descobrir els autors d’aquest aboca-
ment incontrolat?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 1996

Josep Bargalló Valls Jordi Portabella i Calvete

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el contingut exac-
te de les capses amb residus químics
trobades en un abocador clausurat al
terme municipal dels Pallaresos (Tar-
ragonès)
Tram. 314-02716/05

Formulació: Sr. Josep Bargalló i Valls, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Bargalló Valls i Jordi Portabella i Calvete, dipu-
tats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya i d’acord amb el que preveu l’article 132 i
concordants del Reglament de la Cambra, formulen la
següent pregunta al Govern per tal que sigui resposta
per escrit.

Quin era el contingut exacte de les capses amb residus
químics trobades, dimecres de la setmana passada, en
un abocador clausurat al terme municipal dels Pallare-
sos (Tarragonès)? Quin grau de perillositat suposaven?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 1996

Josep Bargalló Valls Jordi Portabella i Calvete

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les accions a dur
a terme contra els responsables de
l’abocament de capses que contenien
residus químics al terme municipal
dels Pallaresos (Tarragonès)
Tram. 314-02717/05

Formulació: Sr. Josep Bargalló i Valls, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.10.1996

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Bargalló Valls i Jordi Portabella i Calvete, diputats
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i d’acord amb el que preveu l’article 132 i concordants
del Reglament de la Cambra, formulen la següent pregun-
ta al Govern per tal que sigui resposta per escrit.

Quines accions emprendrà el Departament de Medi
Ambient contra els autors de l’abocament de capses amb
residus químics trobades, dimecres de la setmana passa-
da, al terme municipal dels Pallaresos (Tarragonès)?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 1996

Josep Bargalló Valls Jordi Portabella i Calvete
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