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1.25. Preguntes al Govern
1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre l’anella viària del
delta de l’Ebre (tram. 311-00002/07). Substanciació. p. 13

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la quantitat d’ovelles, de cabres
i de cabrits que foren víctimes d’atacs de gossos
salvatges a les muntanyes del Pallars Jussà l’any
2003 (tram. 314-00227/07). Resposta del Govern. p. 13

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la petició d’incrementar el nom-
bre de professionals sanitaris i administratius de les
dues àrees bàsiques de salut del municipi de Sant
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) acordada per la
unanimitat dels grups municipals de l’Ajuntament
d’aquest municipi (tram. 314-00413/07). Resposta
del Govern. p. 14

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre en quina data van començar els
tràmits per a l’elaboració del Decret de regadius que
declara d’utilitat pública i d’urgent execució la con-
centració parcel·lària de la zona alta del riu Corb
(tram. 314-00437/07). Resposta del Govern. p. 14

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si considera que el canvi de
govern a Espanya afectarà a l’Administració de Jus-
tícia (tram. 314-00455/07). Resposta del Govern. p. 15

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si el conseller de Justícia
ha convocat la Comissió de Codificació de l’Ob-
servatori de Dret Privat de Catalunya (tram. 314-
00456/07). Resposta del Govern. p. 15

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si s’ha reunit el Consell Rector
de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya per
establir les línies rectores de l’any 2004 (tram. 314-
00457/07). Resposta del Govern. p. 15

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quan té previst presentar la
segona llei del Codi civil al Parlament (tram. 314-
00458/07). Resposta del Govern. p. 15

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els recursos i la capacitat de
decisió que el Departament de Justícia pensa des-

plaçar cap als òrgans i centres territorials (tram.
314-00462/07). Resposta del Govern. p. 16

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si ha arribat a un acord amb el
Consell de Col·legis d’Advocats pel que fa a la sol·li-
cituds de justícia gratuïta i sobre si s’han establert
els anunciats criteris de seguiment i avaluació de la
qualitat del servei (tram. 314-00463/07). Resposta
del Govern. p. 16

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre d’alts càrrecs respec-
te al Govern anterior i sobre la reducció de càrrecs
en organismes autònoms, empreses públiques i al-
tres entitats de dret públic (tram. 314-00469/07).
Resposta del Govern. p. 17

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els intèrprets i els traductors
jurats (tram. 314-00494/07). Resposta del Govern. p. 17

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la informació a la societat pel
que fa al sistema penitenciari (tram. 314-00505/07).
Resposta del Govern. p. 18

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la creació d’una demarcació
penal a la comarca del Baix Penedès (tram. 314-
00508/07). Resposta del Govern. p. 18

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la convocatòria de 337 places
del Departament de Justícia que permetran substi-
tuir el personal interí per personal estable (tram.
314-00512/07). Resposta del Govern. p. 19

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el Pla de millora mediambiental
de les comarques del Camp de Tarragona (tram.
314-00525/07). Resposta del Govern. p. 19

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el trasllat de direccions gene-
rals, serveis i funcionaris a la nova seu del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a Lleida
(Segrià) (tram. 314-00527/07). Resposta del Go-
vern. p. 20

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els ajuts als musclaires del delta
de l’Ebre per a la reposició i la cria (tram. 314-
00528/07). Resposta del Govern. p. 20

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les convocatòries per ac-
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cedir als ajuts del Pla d’ajuda al retorn dels cata-
lans al l’estranger, el 30 de març de 2004 (tram.
314-00569/07). Resposta del Govern. p. 21

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la concertació que ha fet
amb el sector químic del Camp de Tarragona per a
la redacció d’un Pla de millora mediambiental (tram.
314-00624/07). Resposta del Govern. p. 21

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin és el calendari que
té previst per a l’elaboració del Pla de millora me-
diambiental al Camp de Tarragona (tram. 314-
00625/07). Resposta del Govern. p. 21

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si preveu incorporar el sec-
tor turístic en els treballs d’elaboració del Pla de
millora mediambiental al Camp de Tarragona (tram.
314-00626/07). Resposta del Govern. p. 22

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins departaments del
Govern prendran part en els treballs d’elaboració
del Pla de millora mediambiental al Camp de Tar-
ragona i els mecanismes de coordinació interdepar-
tamental que té previstos (tram. 314-00628/07).
Resposta del Govern. p. 22

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures que ha pres
per reduir les llistes d’espera sanitàries i per publicar-
les en compliment del que estableix el Ministeri de
Sanitat, i sobre els resultats obtinguts (tram. 314-
00670/07). Resposta del Govern. p. 22

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el conveni signat pel Depar-
tament de Sanitat i Seguretat Social amb La Caixa
per a dotar els centres hospitalaris d’una ciberaula
(tram. 314-00671/07). Resposta del Govern. p. 22

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si pensa presentar mo-
dificacions a la Llei orgànica 20/2003 del Poder
Judicial pel que fa al sostre d’autogovern del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya (tram.
314-00689/07). Resposta del Govern. p. 23

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la licitació de les obres de
diferents palaus de justícia (tram. 314-00692/07).
Resposta del Govern. p. 23

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre què pensa fer per a con-
vertir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en l’última instància judicial (tram. 314-00694/07).
Resposta del Govern. p. 23

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la fase d’elaboració en què
es troba el Pla d’actuació del Centre d’Iniciatives
per a la Reinserció (Cire) i sobre el nombre d’interns
que treballaven al centre el 30 de novembre de
2003 i el 31 de març de 2004 (tram. 314-00695/07).
Resposta del Govern. p. 24

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els canvis anunciats pel
conseller de Justícia en les demarcacions judicials
i llur repercussió en l’organització territorial de
Catalunya (tram. 314-00696/07). Resposta del Go-
vern. p. 24

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina previsió té per als

jutjats mercantils que s’han de posar en funciona-
ment (tram. 314-00699/07). Resposta del Govern. p. 24

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quan es farà efectiva la
posada en marxa de les set noves agrupacions de
jutjats de pau prevista per a aquest any (tram. 314-
00700/07). Resposta del Govern. p. 25

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si ja hi ha acordada la cre-
ació de setze nous òrgans judicials per a l’any 2004
i sobre la possibilitat de doblar-ne el nombre, atès
el resultat de les darreres eleccions legislatives
(tram. 314-00701/07). Resposta del Govern. p. 25

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el conveni signat amb la
Fundació La Caixa per a proveir alguns centres hos-
pitalaris amb ciberaules (tram. 314-00721/07). Res-
posta del Govern. p. 25

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre d’agressions al
personal mèdic dels centres d’atenció primària els
darrers tres anys i les mesures que pensa adoptar
per a fer-hi front (tram. 314-00732/07). Resposta
del Govern. p. 26

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si hi ha cap persona que
havent ocupat un lloc d’alt càrrec o d’alta direcció
se li hagi negat el reingrés o la retribució com a
funcionari o personal laboral fix de l’Administració
(tram. 314-00734/07). Resposta del Govern. p. 26

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les funcions, la retribució i
l’enquadrament del Sr. Santi Parés Casanova en la
Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil
del Departament d’Interior (tram. 314-00735/07).
Resposta del Govern. p. 27

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els requisits per a proveir els
llocs de treball de funcionari i personal laboral altres
que els de mèrit i capacitat (tram. 314-00737/07).
Resposta del Govern. p. 27

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si pensa augmentar, dis-
minuir o mantenir el nombre de llocs de treball re-
servats a funcionaris de lliure designació (tram.
314-00738/07). Resposta del Govern. p. 27

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’impuls de noves mesures
per a incrementar la conciliació de la vida laboral i
familiar en l’àmbit de la funció pública (tram. 314-
00739/07). Resposta del Govern. p. 28

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si té previst reduir el nom-
bre d’hores extres en l’àmbit de la funció pública i
quines mesures pensa aplicar amb aquesta finali-
tat (tram. 314-00741/07). Resposta del Govern. p. 28

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el reingrés al cos de fun-
cionaris de les persones que ocupaven un lloc de
treball eventual, d’alta direcció o d’alt càrrec en el
Govern anterior (tram. 314-00742/07). Resposta
del Govern. p. 28

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la XVI edició del Premi In-
ternacional Catalunya (tram. 314-00744/07). Res-
posta del Govern. p. 29
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les negociacions amb les
caixes d’estalvis catalanes per a determinar llur
aportació econòmica a programes socials i culturals
per a l’any 2004 (tram. 314-00745/07). Resposta
del Govern. p. 29

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la renovació i l’impuls del
Patronat Català Pro Europa (tram. 314-00748/07).
Resposta del Govern. p. 30

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures que adoptarà
davant la crisi oberta en el Servei d’Ocupació de
Catalunya (tram. 314-00749/07). Resposta del Go-
vern. p. 30

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la utilització d’un vehicle
dels anomenats «egipcis» en les darreres neva-
des, a Matadepera (Vallès Occidental) (tram. 314-
00750/07). Resposta del Govern. p. 31

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el foment de la confiança en
el comerç electrònic (tram. 314-00751/07). Respos-
ta del Govern. p. 31

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els treballadors que practi-
quen el teletreball (tram. 314-00752/07). Resposta
del Govern. p. 31

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’aprofitament per les esco-
les catalanes dels recursos i les possibilitats que
ofereix Internet (tram. 314-00753/07). Resposta del
Govern. p. 32

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines actuacions té pre-
vistes l’Agència Catalana de l’Aigua per a garan-
tir el correcte subministrament d’aigua a Montmajor
(Berguedà) (tram. 314-00756/07). Resposta del
Govern. p. 33

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines actuacions té previs-
tes l’Agència Catalana de l’Aigua per a garantir el
correcte subministrament d’aigua a Viver i Serrateix
(Berguedà) (tram. 314-00757/07). Resposta del
Govern. p. 33

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’atorgament i la convoca-
tòria d’ajuts per al foment de la internacionalització
de l’economia catalana (tram. 314-00758/07). Res-
posta del Govern. p. 33

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’acord de constitució del
nou Consorci Sanitari de Mollet del Vallès (Vallès
Oriental) (tram. 314-00760/07). Resposta del Go-
vern. p. 34

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’adquisició de 58 vehicles
de bombers (tram. 314-00761/07). Resposta del
Govern. p. 34

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la creació de l’Agència Ca-
talana d’Inversions (tram. 314-00763/07). Respos-
ta del Govern. p. 35

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la destinació de 6,5 milions

d’euros per a impulsar la competitivitat de les peti-
tes i les mitjanes empreses comercials (tram. 314-
00764/07). Resposta del Govern. p. 35

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els vessaments de fuel
detectats a dues milles del litoral de la comarca del
Garraf (tram. 314-00767/07). Resposta del Govern. p. 36

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’un centre
d’educació preescolar de titularitat municipal al Pla
de Santa Maria (Alt Camp) (tram. 314-00769/07).
Resposta del Govern. p. 37

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures d’actuació en
la línia elèctrica que enllaçarà Sentmenat (Vallès
Occidental), Bescanó (Gironès) i Baixàs (Rosselló,
França) (tram. 314-00770/07). Resposta del Go-
vern. p. 37

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures d’actuació pel
que fa a l’Agència Catalana del Consum (tram. 314-
00771/07). Resposta del Govern. p. 38

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre com pensa intervenir judi-
cialment en el contenciós sobre els fons d’art sacre
de la diòcesi de Lleida (tram. 314-00773/07). Res-
posta del Govern. p. 38

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el compromís que el parc
de bombers de Balaguer (Noguera) tingui un heli-
còpter de salvament (tram. 314-00775/07). Respos-
ta del Govern. p. 39

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la troballa de restes arqueo-
lògiques en un solar de la Rambla de Ferran, de
Lleida (Segirà), que podrien ser les de la muralla
medieval del segle XIV (tram. 314-00776/07). Res-
posta del Govern. p. 39

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les accions concretes que
duu a terme amb relació al Programa Life de rein-
troducció de l’ós bru al Pirineu (tram. 314-00781/07).
Resposta del Govern. p. 40

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines mesures concretes
té previstes per a resoldre les denunciades man-
cances de personal a les comissaries dels Mossos
d’Esquadra de les comarques occidentals, especi-
alment a la oficina d’atenció al ciutadà de la comis-
saria de la ciutat de Lleida (tram. 314-00782/07).
Resposta del Govern. p. 41

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines mesures concretes
té previstes per a aconseguir la declaració de la
zona del congost del Mont-rebei patrimoni de la hu-
manitat per la UNESCO (tram. 314-00783/07). Res-
posta del Govern. p. 41

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els alts càrrecs i el perso-
nal eventual que han estat cessats o han renunci-
at al càrrec des de la constitució del nou Govern
fins a la data de la resposta a aquesta pregunta
(tram. 314-00791/07). Resposta del Govern. p. 42

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins són els motius que
han portat al cessament del secretari general de
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Cultura (tram. 314-00792/07). Resposta del Go-
vern. p. 42

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el Compromís per una nova
cultura de l’energia elèctrica, assumit pel conseller
de Medi Ambient i Habitatge amb la Coordinadora de
plataformes per la defensa del patrimoni natural
(tram. 314-00797/07). Resposta del Govern. p. 42

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins criteris aplica el Ser-
vei Català de Trànsit per a determinar com a òptim
el nombre de 350 denúncies setmanals per excés
de velocitat (tram. 314-00798/07). Resposta del
Govern. p. 43

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la regulació de les condi-
cions laborals de les persones que exerceixen la
prostitució (tram. 314-00803/07). Resposta del
Govern. p. 43

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les conseqüències físiques
i econòmiques de la ventada i la pluja continuada
dels dies 28, 29 i 30 de març de 2004 (tram. 314-
00804/07). Resposta del Govern. p. 44

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la seguretat durant el Fò-
rum de les Cultures Barcelona 2004 (tram. 314-
00805/07). Resposta del Govern. p. 45

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la instal·lació d’una fàbrica
de l’empresa Coca-Cola a Santa Maria de Marto-
relles (Vallès Oriental) (tram. 314-00806/07). Res-
posta del Govern. p. 45

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures per a comba-
tre la presència de Dreissena polimorpha (musclo
zebrat) al tram inferior del riu Ebre (tram. 314-
00807/07). Resposta del Govern. p. 45

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’anàlisi de l’activitat i la re-
visió de l’atorgament de la llicència ambiental a
l’empresa Grefacsa, a Térmens (Noguera) (tram.
314-00808/07). Resposta del Govern. p. 46

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les conclusions de l’informe
que ha elaborat sobre l’empresa Grefacsa, a Tér-
mens (Noguera) (tram. 314-00809/07). Resposta
del Govern. p. 46

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si l’empresa Grefacsa, de
Térmens (Noguera), té llicència ambiental (tram.
314-00810/07). Resposta del Govern. p. 46

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la concessió d’una llicèn-
cia ambiental a l’empresa Grefacsa (tram. 314-
00811/07). Resposta del Govern. p. 46

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si pensa posar a disposició
de la Fiscalia de Medi Ambient del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya l’informe sobre l’em-
presa Grefacsa, a Térmens (Noguera) (tram. 314-
00812/07). Resposta del Govern. p. 47

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si pensa clausurar l’activi-

tat de l’empresa Grefacsa, a Térmens (Noguera)
(tram. 314-00813/07). Resposta del Govern. p. 47

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les filtracions a la premsa
d’una presumpta investigació a agents del Cos de
Mossos d’Esquadra (tram. 314-00818/07). Respos-
ta del Govern. p. 47

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el Pla de millora mediam-
biental al Camp de Tarragona (tram. 314-00823/07).
Resposta del Govern. p. 47

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’obtenció gratuïta de sòl
propietat de l’Estat o d’empreses, consorcis i orga-
nismes que en depenen per a la construcció d’ha-
bitatges de protecció oficial (tram. 314-00824/07).
Resposta del Govern. p. 48

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si té previst impulsar o in-
crementar prestacions econòmiques altres que el
salari en l’àmbit de la funció pública (tram. 314-
00825/07). Resposta del Govern. p. 48

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’escolarització dels nous
infants en edat escolar de Querol (Alt Camp) (tram.
314-00827/07). Resposta del Govern. p. 49

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines mesures correctores
ha indicat a l’empresa ADOVIL de Balaguer i si
aquestes poden afectar-ne la viabilitat (tram. 314-
00831/07). Resposta del Govern. p. 49

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines actuacions duu a
terme per a prevenir les activitats delictives de ban-
des estrangeres organitzades, segons l’opinió pú-
blica, a Lleida (tram. 314-00832/07). Resposta del
Govern. p. 51

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la importació d’aviram pro-
cedent dels Estats Units d’Amèrica (tram. 314-
00834/07). Resposta del Govern. p. 51

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les importacions de garrins
de vida (tram. 314-00835/07). Resposta del Go-
vern. p. 51

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el control de la quota llete-
ra (tram. 314-00836/07). Resposta del Govern. p. 53

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els futurs regadius de la co-
marca de la Noguera, anomenats recs de la Nogue-
ra alta (tram. 314-00838/07). Resposta del Govern. p. 54

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines actuacions té previs-
tes per a transferir més serveis i dotacions pressu-
postaries als municipis i les comarques de Ponent
en matèria de benestar social (tram. 314-00841/07).
Resposta del Govern. p. 55

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els expedients del Pla de
xoc per a la recuperació del potencial productiu
de les oliveres afectades per les gelades del de-
sembre del 2001 (tram. 314-00842/07). Resposta
del Govern. p. 55
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció, anunciada
als mitjans de comunicació, d’una línia d’alta tensió
entre l’Aragó i Salàs del Pallars (Pallars Jussà)
(tram. 314-00843/07). Resposta del Govern. p. 56

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines actuacions té previs-
tes per a resoldre el dèficit de pediatres, radiòlegs
i anestesistes als hospitals Arnau de Vilanova i
Santa Maria, de Lleida (tram. 314-00845/07). Res-
posta del Govern. p. 57

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines actuacions té previs-
tes i amb quines aportacions econòmiques per a
impulsar el Parc Científic i Tecnològic a la ciutat de
Lleida (tram. 314-00846/07). Resposta del Govern. p. 57

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’un parc
eòlic als Torms (Garrigues) (tram. 314-00848/07).
Resposta del Govern. p. 57

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la protecció de l’aiguabar-
reig que hi ha a la confluència dels rius Segre,
Cinca i Ebre (tram. 314-00852/07). Resposta del
Govern. p. 58

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la potenciació dels centres
de suport de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) a les comarques occidentals (tram. 314-
00853/07). Resposta del Govern. p. 59

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines actuacions té previs-
tes per a la construcció de minicentrals hidroelèc-
triques a les comarques pirinenques occidentals
(tram. 314-00856/07). Resposta del Govern. p. 60

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la programació existent per
a la construcció de la Biblioteca Provincial de Bar-
celona (tram. 314-00859/07). Resposta del Govern. p. 60

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre en quina data té intenció de
reunir-se la consellera de Cultura amb la comissió
signant del manifest per a la música de la terra
(tram. 314-00860/07). Resposta del Govern. p. 61

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’ús com a equipament
cultural de l’antiga seu del Teatre Lliure a Barcelo-
na i sobre la implicació econòmica del Govern en el
projecte arquitectònic per a possibilitar-ne l’ús tea-
tral o un ús afí (tram. 314-00862/07). Resposta del
Govern. p. 61

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris que ha establert
per al ús de la llengua catalana pel Cos dels Mos-
sos d’Esquadra i sobre a qui cal atribuir la respon-
sabilitat que la intervenció d’un cap d’aquest cos en
el programa informatiu del migdia de Catalunya
Ràdio del 2 d’abril de 2004 fos només en castellà
(tram. 314-00863/07). Resposta del Govern. p. 61

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el projecte arquitectònic i
museològic de l’Ajuntament de Barcelona al Mercat
del Born (tram. 314-00864/07). Resposta del Go-
vern. p. 62

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre una nova línia de préstecs

per a finançar la reposició de la cria i la represa de
l’activitat de les instal·lacions de muscleres del delta
de l’Ebre (tram. 314-00867/07). Resposta del Go-
vern. p. 62

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el subministrament elèctric
en el futur de la comarca de les Garrigues (tram.
314-00868/07). Resposta del Govern. p. 63

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures que pensa
prendre envers la companyia Fecsa-Endesa pels
talls de subministrament elèctric a la comarca de
les Garrigues (tram. 314-00869/07). Resposta del
Govern. p. 63

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la redefinició del projecte
inicial de construcció de la línia elèctrica Sentmenat
(Vallès Occidental) - Sallente (Pallars Jussà) i la
possible afectació al terme municipal de Salàs de
Pallars (Pallars Jussà) (tram. 314-00871/07). Res-
posta del Govern. p. 64

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la relació laboral del Sr.
Josep Fuguet i Ferrer amb el Departament de Ben-
estar i Família (tram. 314-00872/07). Resposta del
Govern. p. 64

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les cartes que ha tramès als
pares de menors que han estat trobats consumint
alcohol o en locals on no els és permès l’accés i
sobre els expedients que han obert als locals on
han detectat aquestes infraccions (tram. 314-
00875/07). Resposta del Govern. p. 64

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’adquisició de 57 vehi-
cles per al Cos de Bombers de la Generalitat en
substitució dels anomenats «egipcis» (tram. 314-
00876/07). Resposta del Govern. p. 65

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre una assignatura avaluable
d’educació viària (tram. 314-00877/07). Resposta
del Govern. p. 65

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quan hi ha previst iniciar la
construcció del col·lector en alta des de la urbanit-
zació Baronia del Mar, als termes de Bellvei i Ca-
lafell (Baix Penedès), fins a l’estació depuradora
d’aigües residuals (EDAR) de Calafell (tram. 314-
00878/07). Resposta del Govern. p. 66

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el finançament de la cons-
trucció del col·lector en alta de la urbanització Ba-
ronia del Mar, als termes municipals de Bellvei i
Calafell (Baix Penedès) (tram. 314-00879/07). Res-
posta del Govern. p. 66

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la gira del conseller de
Relacions Institucionals i Participació per disset
comunitats autònomes de l’Estat espanyol (tram.
314-00880/07). Resposta del Govern. p. 66

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quan preveu aprovar la
Carta de serveis públics de seguretat (tram. 314-
00881/07). Resposta del Govern. p. 67

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quantes policies locals
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s’han connectat al sistema d’informació del Cos de
Mossos d’Esquadra (tram. 314-00882/07). Respos-
ta del Govern. p. 68

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el nombre de convenis de
col·laboració signats amb municipis (tram. 314-
00883/07). Resposta del Govern. p. 68

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si ha modificat el marc de
col·laboració interinstitucional de l’Enquesta de Se-
guretat Pública de Catalunya (tram. 314-00884/07).
Resposta del Govern. p. 68

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la tramesa als diputats de
l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, edi-
ció 2003 (tram. 314-00885/07). Resposta del Go-
vern. p. 69

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el compliment de l’article 23
de la Llei 4/2003, d’ordenació del sistema de segu-
retat pública de Catalunya (tram. 314-00886/07).
Resposta del Govern. p. 69

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si han nomenat els subdi-
rectors generals territorials de seguretat que preveu
la Llei 4/2003, d’ordenació del sistema de segure-
tat pública de Catalunya (tram. 314-00887/07).
Resposta del Govern. p. 69

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la constitució de les comis-
sions regionals de seguretat (tram. 314-00888/07).
Resposta del Govern. p. 70

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els municipis que no han
constituït la junta local de seguretat (tram. 314-
00889/07). Resposta del Govern. p. 70

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins municipis no han
constituït la junta electoral de seguretat que esta-
bleix la Llei 4/2003, d’ordenació del sistema de se-
guretat pública de Catalunya (tram. 314-00890/07).
Resposta del Govern. p. 70

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins municipis han cons-
tituït la junta electoral de seguretat (tram. 314-
00891/07). Resposta del Govern. p. 70

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si ha elaborat la guia de
criteris que han de seguir els municipis per a l’ela-
boració dels plans locals de seguretat (tram. 314-
00892/07). Resposta del Govern. p. 71

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quants plans locals de se-
guretat s’han fet (tram. 314-00893/07). Resposta
del Govern. p. 71

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el Pla general de seguretat
de Catalunya (tram. 314-00894/07). Resposta del
Govern. p. 71

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la Comissió de Policia de
Catalunya (tram. 314-00895/07). Resposta del Go-
vern. p. 71

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quan trametrà al Parlament
l’informe anual sobre la seguretat interior que pre-
ceptua la Llei 4/2003, d’ordenació del sistema de se-
guretat pública de Catalunya (tram. 314-00896/07).
Resposta del Govern. p. 72

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la Comissió del Govern per
a la Seguretat (tram. 314-00897/07). Resposta del
Govern. p. 72

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quan pensa aprovar les
normes de funcionament del Consell de Seguretat
de Catalunya (tram. 314-00898/07). Resposta del
Govern. p. 72

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quan preveu constituir el
Consell de Seguretat de Catalunya (tram. 314-
00899/07). Resposta del Govern. p. 72

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si comparteix la posició pre-
sa per l’Alcalde de Barcelona, en el sentit que no es
parli d’Euskadi i el conflicte basc dins el Fòrum de
les Cultures Barcelona 2004 (tram. 314-00900/07).
Resposta del Govern. p. 73

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les subvencions concedi-
des pel Departament de Cultura a entitats de cai-
re cultural en virtut de convenis plurianuals (tram.
314-00901/07). Resposta del Govern. p. 73

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la incorporació en progra-
mes conjunts amb organismes de la Comissió
Europea o de les Nacions Unides per al desenvo-
lupament del Tercer Món (tram. 314-00918/07).
Resposta del Govern. p. 73

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre què pensa fer per a incor-
porar-se en programes conjunts amb organismes
de la Comissió Europea o de les Nacions Unides
per al desenvolupament del Tercer Món (tram. 314-
00920/07). Resposta del Govern. p. 74

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les previsions de creació del Re-
gistre d’Organitzacions No Governamentals (ONG)
(tram. 314-00921/07). Resposta del Govern. p. 74

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina dotació tècnica i hu-
mana tindrà el Registre d’Organitzacions No Gover-
namentals (ONG) (tram. 314-00922/07). Resposta
del Govern. p. 74

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les vies de participació po-
lítica en la Comunitat Europea per a la Cooperació
i el Desenvolupament (tram. 314-00923/07). Res-
posta del Govern. p. 75

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris d’avaluació dels
projectes de cooperació i desenvolupament del Ter-
cer Món (tram. 314-00924/07). Resposta del Go-
vern. p. 75

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins treballs es volen im-
pulsar a Colòmbia des de la Secretaria de Coope-
ració Exterior i l’Agència Catalana de Cooperació
(tram. 314-00925/07). Resposta del Govern. p. 75



Núm. 60 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 25 de maig de 2004

SUMARI

7

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins treballs es volen im-
pulsar a Timor Oriental des de la Secretaria de
Cooperació Exterior i l’Agència Catalana de Coope-
ració (tram. 314-00926/07). Resposta del Govern. p. 76

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins treballs es volen im-
pulsar a Kosovo des de la Secretaria de Coopera-
ció Exterior i l’Agència Catalana de Cooperació
(tram. 314-00927/07). Resposta del Govern. p. 76

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins treballs es volen im-
pulsar a Palestina des de la Secretaria de Coope-
ració Exterior i l’Agència Catalana de Cooperació
(tram. 314-00928/07). Resposta del Govern. p. 76

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la composició del futur Co-
mitè Català d’Emergència (tram. 314-00929/07).
Resposta del Govern. p. 77

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre de quins recursos econò-
mics i humans es dotarà el futur Comitè Català
d’Emergència (tram. 314-00930/07). Resposta del
Govern. p. 77

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la participació de la Comis-
sió sobre Cooperació i Solidaritat en el futur Comitè
Català d’Emergència (tram. 314-00931/07). Res-
posta del Govern. p. 77

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els projectes de cooperació
i desenvolupament en vies d’execució (tram. 314-
00932/07). Resposta del Govern. p. 78

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els projectes de cooperació
i desenvolupament que es volen endegar en dife-
rents països (tram. 314-00933/07). Resposta del
Govern. p. 78

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins convenis destinats a
la cooperació i el desenvolupament de tercers paï-
sos s’han signat amb les corporacions locals i les
universitats (tram. 314-00934/07). Resposta del
Govern. p. 78

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins convenis destinats a
la cooperació i el desenvolupament de tercers paï-
sos es troben en vigor (tram. 314-00935/07). Res-
posta del Govern. p. 79

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’ajut a entitats religioses
que es dediquen a la cooperació i el desenvolupa-
ment en països del Tercer Món (tram. 314-00936/
07). Resposta del Govern. p. 79

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’ajut a les organitzacions
no governamentals (ONG) de les comarques nord-
orientals que es dediquen a la cooperació i el des-
envolupament de països del Tercer Món (tram.
314-00937/07). Resposta del Govern. p. 80

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el desdoblament de la car-
retera C17, entre Vic (Osona) i Ripoll (tram. 314-
00975/07). Resposta del Govern. p. 80

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’estructura i les tasques de
la Secretaria de Cooperació Exterior (tram. 314-
00979/07). Resposta del Govern. p. 80

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el greuge comparatiu de
Terrassa respecte a Sabadell (Vallès Occidental)
pel que fa al sistema tarifari integrat (tram. 314-
00980/07). Resposta del Govern. p. 81

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la posada en funcionament
del col·legi d’educació infantil i primària Mari d’Os-
só, de Sitges (Garraf) (tram. 314-00982/07). Res-
posta del Govern. p. 81

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si té la intenció d’impulsar
la modificació de la Llei 2/2002, d’urbanisme (tram.
314-00991/07). Resposta del Govern. p. 81

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’un nou
edifici d’educació infantil i de pistes esportives al
centre educatiu Frederic Godàs, a Cap Pont, Llei-
da (Segrià) (tram. 314-00996/07). Resposta del
Govern. p. 82

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció de l’ano-
menada Pota Sud de Lleida (Segrià) (tram. 314-
01007/07). Resposta del Govern. p. 83

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la intervenció de l’Incasol en
les instal·lacions de l’empresa LEAR, a Cervera
(Segarra) (tram. 314-01010/07). Resposta del Go-
vern. p. 83

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la participació de la Ge-
neralitat en el Festival Castell de Peralada, tem-
porada 2004 (tram. 314-01013/07). Resposta del
Govern. p. 84

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la participació de la Gene-
ralitat en el Festival Internacional de Música de
Torroella de Montgrí, temporada 2004 (tram. 314-
01014/07). Resposta del Govern. p. 84

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quan es prendrà la decisió
de construir una macropresó o dues presons peti-
tes al Bages (tram. 314-01032/07). Resposta del
Govern. p. 85

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el grau d’ocupació de les
dues unitats semiobertes dels centres peniten-
ciaris de Can Brians i Quatre Camins (tram. 314-
01033/07). Resposta del Govern. p. 85

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les conseqüències que es
deriven de la suspensió dels serveis de l’aerolínia
Hapag Lloyd a l’aeroport de Reus (Baix Camp)
(tram. 314-01037/07). Resposta del Govern. p. 85

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el peatge de les Fonts
(Vallès Occidental) a l’autopista C-16 (tram. 314-
01059/07). Resposta del Govern. p. 86

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si pensa instar el Govern
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de l’Estat a elaborar un projecte per a la construc-
ció d’un túnel a la collada de Toses (Ripollès) que
compatibilitzi el pas del tren amb el d’automòbils
(tram. 314-01062/07). Resposta del Govern. p. 86

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si té previst impulsar, d’a-
cord amb el Govern de l’Estat, la construcció del
túnel de Toses (Ripollès) (tram. 314-01063/07).
Resposta del Govern. p. 87

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’Avantprojecte del túnel de
Toses redactat pel Sr. Obiols, antic cap de la De-
marcació de carreteres de l’Estat a Girona (tram.
314-01064/07). Resposta del Govern. p. 87

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

2.25. Preguntes al Govern
2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les subvencions concedides
pel Departament de la Presidència a entitats de cai-
re cultural en virtut de convenis plurianuals (tram.
314-00902/07). Retirada. p. 88

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

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el nombre de per-
sones grans dependents que han ingressat en pla-
ces residencials de centres de titularitat de l’ICASS
a les comarques nord-orientals entre l’1 de gener i el
30 d’abril del 2004 (tram. 310-00171/07). Anunci. p. 88

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el nombre de
persones grans dependents que han ingressat en
places residencials d’utilització pública de centres
col·laboradors de l’ICASS a les comarques nord-
orientals entre l’1 de gener i el 30 d’abril del 2004
(tram. 310-00172/07). Anunci. p. 88

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre els motius del re-
tard en l’inici de les obres del centre penitenciari
Can Brians II (tram. 310-00173/07). Anunci. p. 89

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre les iniciatives que
pensa impulsar per a la formació del personal pe-
nitenciari (tram. 310-00174/07). Anunci. p. 89

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre les iniciatives de
desenvolupament del dret civil català (tram. 310-
00175/07). Anunci. p. 89

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la regeneració de
les platges de la comarca del Maresme (tram. 310-
00176/07). Anunci. p. 89

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el balanç de l’ac-
tivitat política del Departament de Cultura durant els
primers mesos de govern (tram. 310-00177/07).
Anunci. p. 90

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre les raons que jus-
tifiquen l’aplicació d’un recàrrec sobre el preu de la
gasolina (tram. 310-00178/07). Anunci. p. 90

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la col·laboració
amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Baix
Llobregat) per a aconseguir el soterrament de la via
de Renfe (tram. 310-00179/07). Anunci. p. 90

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre la política pesque-
ra i la seva adequació al nou context (tram. 310-
00180/07). Anunci. p. 90

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la revisió periòdica dels
extintors del CEIP Mossèn Jacint Verdaguer, de
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) (tram. 314-
01254/07). Formulació. p. 91

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la implantació de la jorna-
da laboral de 35 hores setmanals per al personal al
servei de l’Administració de la Generalitat (tram.
314-01255/07). Formulació. p. 91

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la política de negociació
amb els representants sindicals del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat (tram.
314-01256/07). Formulació. p. 92

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si preveu suprimir o modifi-
car l’actual jornada laboral d’horari intensiu de 8 a 15
hores i una tarda a la setmana (tram. 314-01257/07).
Formulació. p. 92

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si preveu modificar o su-
primir l’actual jornada laboral d’especial dedicació
de 40 hores del personal al servei de l’Administra-
ció de la Generalitat (tram. 314-01258/07). Formu-
lació. p. 92

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si preveu modificar la nor-
mativa de la funció pública que regula el règim de
jornada horària del personal al servei de l’Adminis-
tració de la Generalitat (tram. 314-01259/07). For-
mulació. p. 93

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines mesures pensa
aplicar en el règim d’horaris del personal al servei
de l’Administració de la Generalitat (tram. 314-
01260/07). Formulació. p. 93

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la localització del sincrotó
(tram. 314-01261/07). Formulació. p. 93

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’emplaçament més ade-
quat de l’Escola Universitària de Turisme de la
Universitat de Girona (tram. 314-01262/07). Formu-
lació. p. 94

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’una resi-
dència per a gent gran a Parets del Vallès (Vallès
Oriental) (tram. 314-01263/07). Formulació. p. 94

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les previsions d’inversió en
matèria d’ampliació de centres educatius, concre-
tament a Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
(tram. 314-01264/07). Formulació. p. 94
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si la consellera d’Interior ha
demanat al ministre d’Interior l’establiment d’incen-
tius per a garantir la permanència de la plantilla del
Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil en els
territoris on no s’han desplegat els Mossos d’Es-
quadra (tram. 314-01265/07). Formulació. p. 94

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si es respecta el pagament
mensual establert en els convenis amb associaci-
ons, federacions i fundacions, pel que fa als progra-
mes que són competència del Departament de Be-
nestar i Família (tram. 314-01266/07). Formulació. p. 95

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina atenció dóna l’INCAVOL
als voluntaris que presenten queixes (tram. 314-
01267/07). Formulació. p. 95

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’increment d’usuaris del
CAP de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) els
darrers tres anys (tram. 314-01268/07). Formulació. p. 95

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’afectació de l’aplicació
dels Reials decrets 217/2004 i 291/2004 en les for-
matgeries artesanals de llet de vaca no productores
de llet (tram. 314-01269/07). Formulació. p. 96

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les conseqüències de l’apli-
cació dels reials decrets 217/2004 i 291/2004 en el
funcionament de les formatgeries de llet de vaca no
productores de llet (tram. 314-01270/07). Formu-
lació. p. 96

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines són les escoles con-
certades a les quals el Departament d’Ensenya-
ment ha comunicat la denegació del concert per al
curs 2004-2005 (tram. 314-01271/07). Formulació. p. 97

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les previsions de generació
d’energia eòlica per als anys vinents (tram. 314-
01272/07). Formulació. p. 97

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la negociació d’un pacte
social per a potenciar l’energia eòlica (tram. 314-
01273/07). Formulació. p. 97

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina funció tindrà l’Agèn-
cia de Qualitat i Avaluació de la Formació Profes-
sional (tram. 314-01274/07). Formulació. p. 97

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre com valora l’etapa de la
consellera d’Ensenyament com a presidenta del
Consell Català de Formació Professional (tram.
314-01275/07). Formulació. p. 98

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els objectius que s’ha fixat
el conseller de Treball i Indústria per a l’etapa que
presidirà el Consell Català de Formació Professio-
nal (tram. 314-01276/07). Formulació. p. 98

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les dades que permeten
afirmar que el model de creixement econòmic cata-
là està esgotat (tram. 314-01277/07). Formulació. p. 98

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si l’oferta energètica de

Catalunya serà suficient a curt i a mitjà termini
(tram. 314-01278/07). Formulació. p. 99

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures que garantiran
un subministrament elèctric suficient (tram. 314-
01279/07). Formulació. p. 99

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures que garantiran
un subministrament elèctric de qualitat (tram. 314-
01280/07). Formulació. p. 99

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els trets fonamentals de l’Agèn-
cia Catalana d’Inversions (tram. 314-01281/07). For-
mulació. p. 99

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines centrals de generació
necessita el sistema elèctric (tram. 314-01282/07).
Formulació. p. 100

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines subestacions de
transformació necessita el subministrament elèctric
(tram. 314-01283/07). Formulació. p. 100

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin control aplicarà a les
empreses distribuïdores d’energia elèctrica pel que
fa a la creació de noves subestacions (tram. 314-
01284/07). Formulació. p. 100

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin control aplicarà a les
empreses distribuïdores d’energia elèctrica pel que
fa a la conversió a trenades de les línies de baixa
tensió que passin per zones forestals (tram. 314-
01285/07). Formulació. p. 100

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin control aplicarà a les
empreses distribuïdores d’energia elèctrica pel que
fa a la disposició de doble alimentació en els munici-
pis de més de 2000 habitants (tram. 314-01286/07).
Formulació. p. 101

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les actuacions previstes a
la línia elèctrica que enllaçarà Sentmenat (Vallès
Occidental), Bescanó (Gironès) i Baixàs (Rosselló,
França) (tram. 314-01287/07). Formulació. p. 101

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin control aplicarà a les
empreses distribuïdores d’energia elèctrica pel que
fa a l’adequació tecnològica de les xarxes i les ins-
tal·lacions (tram. 314-01288/07). Formulació. p. 101

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin control aplicarà a les
empreses distribuïdores d’energia elèctrica pel que
fa a la unificació de la tensió de distribució a 25 kV
(tram. 314-01289/07). Formulació. p. 101

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els aspectes clau de la mi-
llora de la qualitat d’atenció als clients de les em-
preses subministradores d’energia elèctrica (tram.
314-01290/07). Formulació. p. 102

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines mesures aplicarà per
a facilitar l’atenció de les reclamacions per danys i
perjudicis a les empreses subministradores d’ener-
gia elèctrica (tram. 314-01292/07). Formulació. p. 102
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins criteris seguirà per a
incorporar les empreses subministradores d’energia
elèctrica al sistema arbitral de consum (tram. 314-
01293/07). Formulació. p. 102

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el deute del Departament
de Treball i Indústria amb els centres de formació
(tram. 314-01294/07). Formulació. p. 102

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si es faran reunions amb
el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat per al soterrament de la línia fèrria de
Renfe (tram. 314-01306/07). Formulació. p. 103

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la programació de construc-
ció d’habitatges de protecció oficial a la Val d’Aran
en el període 2004-2007 (tram. 314-01307/07).
Formulació. p. 103

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la programació de construc-
ció d’habitatges de protecció oficial a la comarca del
Pallars Jussà en el període 2004-2007 (tram. 314-
01308/07). Formulació. p. 103

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la programació de construc-
ció d’habitatges de protecció oficial a la comarca de
la Cerdanya en el període 2004-2007 (tram. 314-
01309/07). Formulació. p. 104

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la programació de construc-
ció d’habitatges de protecció oficial a la comarca de
l’Alta Ribagorça en el període 2004-2007 (tram.
314-01310/07). Formulació. p. 104

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la programació de construc-
ció d’habitatges de protecció oficial a la comarca de
l’Alt Urgell en el període 2004-2007 (tram. 314-
01311/07). Formulació. p. 104

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la programació de construc-
ció d’habitatges de protecció oficial a la comarca del
Pallars Sobirà en el període 2004-2007 (tram. 314-
01312/07). Formulació. p. 105

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris de selecció de
participants en el programa «L’estiu és teu 2004»
(tram. 314-01313/07). Formulació. p. 105

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’oferta de places per a ca-
dascuna de les activitats del programa «L’estiu és
teu 2004» (tram. 314-01314/07). Formulació. p. 105

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si hi ha una vinculació en-
tre el programa «L’estiu és teu 2004» i altres acti-
vitats d’estiu (tram. 314-01315/07). Formulació. p. 105

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els municipis que no tenen
planejament urbanístic d’àmbit general definitiva-
ment aprovat (tram. 314-01316/07). Formulació. p. 106

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris de revisió i clas-
sificació dels establiments hotelers, en aplicació de
l’Ordre del 8 de juliol de 2003 (tram. 314-01317/07).
Formulació. p. 106

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins criteris han fonamen-
tat la idoneïtat de la Sra. Leonor Gallardo de la
Torre per a exercir les funcions de responsable del
Programa de Renovació i Coordinació d’Activitats
de Cultura Popular del Departament de Cultura
(tram. 314-01318/07). Formulació. p. 106

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quins són els coneixements i
l’experiència de la Sra. Leonor Gallardo de la Tor-
re per a exercir eficaçment les funcions de res-
ponsable del Programa de Renovació i Coordinació
d’Activitats de Cultura Popular del Departament de
Cultura (tram. 314-01319/07). Formulació. p. 107

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la unitat de la llengua cata-
lana en les edicions dels premis Max de teatre
(tram. 314-01320/07). Formulació. p. 107

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la constitució del Patronat
del Museu Nacional d’Art de Catalunya (tram. 314-
01321/07). Formulació. p. 107

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el Pla tècnic nacional de
televisió digital local aprovat pel Govern de l’Estat
(tram. 314-01322/07). Formulació. p. 108

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’Institut Ramon Llull (tram.
314-01323/07). Formulació. p. 108

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la presència de Catalunya
en el futur museu d’Europa (tram. 314-01324/07).
Formulació. p. 108

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la línia d’alta tensió Sentme-
nat (Vallès Occidental) - Bescanó (Gironès) (tram.
314-01325/07). Formulació. p. 109

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el trasllat de la seu del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la
ciutat de Lleida (tram. 314-01326/07). Formulació. p. 109

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines despeses afegides
ha comportat el trasllat de la seu del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la ciutat de Llei-
da (tram. 314-01327/07). Formulació. p. 109

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines actuacions ha dut a
terme i quines té previstes en matèria de concilia-
ció de la vida laboral amb la personal i la familiar
(tram. 314-01328/07). Formulació. p. 110

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els estudis tècnics encarre-
gats pel Departament de Benestar i Família (tram.
314-01329/07). Formulació. p. 110

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la incorporació del secretari
general de Mobilitat i del director general de Ports
i Transports al viatge a l’Índia en missió comercial
de l’Autoritat Portuària de Barcelona (tram. 314-
01330/07). Formulació. p. 110

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció d’un nou cin-
turó ferroviari a la corona metropolitana de Barce-
lona (tram. 314-01331/07). Formulació. p. 110
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la seva proposta de revisió
de determinats punts del traçat del TGV a Catalu-
nya (tram. 314-01332/07). Formulació. p. 111

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el seu anunciat encàrrec
d’un pla director de l’esquí (tram. 314-01333/07).
Formulació. p. 111

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la seva previsió, segons
fonts periodístiques, de crear una societat per inter-
venir en la gestió, la promoció i les inversions de les
estacions d’esquí de les comarques pirinenques
(tram. 314-01334/07). Formulació. p. 111

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la implantació de vies d’al-
ta ocupació (VAO) i de carrils reservats al transport
públic col·lectiu a la xarxa viària catalana (tram. 314-
01335/07). Formulació. p. 112

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’ampliació del CEIP Mont-
serrat, de Sant Salvador de Guardiola (Bages)
(tram. 314-01336/07). Formulació. p. 112

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines actuacions té previs-
tes per a pal·liar els problemes de subministrament
elèctric a determinats nuclis del municipi de Castell-
follit del Boix (Bages) (tram. 314-01337/07). Formu-
lació. p. 112

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les plurianualitats pendents
per a cobrir el cost total del projecte de millora del
camí de Galera a la Bruguera, al municipi de Gaià
(Bages) (tram. 314-01338/07). Formulació. p. 112

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els projectes per a la distri-
bució d’aigua a nuclis actualment no abastats dels
municipis de Gaià (Bages), Santa Maria de Merlès
i Sagàs (Berguedà) (tram. 314-01339/07). Formu-
lació. p. 113

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el motiu pel qual el mono-
gràfic dedicat a l’Observatori Català de la Mobilitat
de l’edició de febrer del Butlletí de Transports va
ésser penjat com a novetat a la web del Departa-
ment de Política Territorial i Obres i Públiques el 21
d’abril del 2004 (tram. 314-01340/07). Formulació. p. 113

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el projecte de construcció
de les graderies i la secretaria del club de futbol EF
Bonaire, de Terrassa (Vallès Occidental) (tram.
314-01341/07). Formulació. p. 113

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin ha estat el volum de
recursos emprats en el finançament de la policia
autonòmica en l’exercici 2003 (tram. 314-01342/07).
Formulació. p. 114

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reforma de la Llei 3/1982,
del Parlament, del President i del Consell Executiu
de la Generalitat, en el sentit d’establir una durada
temporal màxima en l’exercici del càrrec de Presi-
dent de la Generalitat (tram. 314-01343/07). Formu-
lació. p. 114

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si té previst regular per llei
el nomenament dels alts càrrecs i els criteris i els
procediments per a avaluar-ne la idoneïtat (tram.
314-01344/07). Formulació. p. 114

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre de quines capacitats o fun-
cions, altres que les establertes per la llei, creu que
cal dotar els petits municipis (tram. 314-01345/07).
Formulació. p. 115

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la reunió de la Comissió
Bilateral de Cooperació Administració de l’Estat -
Generalitat de Catalunya (tram. 314-01346/07).
Formulació. p. 115

NOTES

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya són una reproducció fidel dels documents ori-
ginals entrats al Registre.

La numeració del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
no està necessàriament vinculada a una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició
europea ECF), en compliment del que estableix la Reso-
lució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper
reciclat en el Parlament i en els departaments de la Gene-
ralitat, adoptada el 30 d’abril de 1990.
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en comissió sobre l’ane-
lla viària del delta de l’Ebre
Tram. 311-00002/07

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Política Territorial,
tinguda el dia 13.05.2004 (DSPC-C 55).

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la quantitat d’ove-
lles, de cabres i de cabrits que foren
víctimes d’atacs de gossos salvatges
a les muntanyes del Pallars Jussà
l’any 2003
Tram. 314-00227/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00227/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la quantitat d’ovelles, de cabres i de cabrits
que foren víctimes d’atacs de gossos salvatges a les
muntanyes del Pallars Jussà l’any 2003

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: López i Pla, Agustí

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-00227/07 formulada pel Diputat I. Sr.
Agustí López i Pla, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió i d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 132 i 133 de Reglament del Parlament, informem
del següent:

Els atacs de gossos «salvatges» a explotacions ramade-
res, bàsicament d’oví i cabrum, són uns episodis fre-
qüents en algunes comarques, que es produeixen des de
fa molt temps i en qualsevol època de l’any.

És en l’època de la concentració dels ramats a les mun-
tanyes quan la seva acció és més perjudicial. No obs-
tant, també actuen contra explotacions aïllades i en
qualsevol indret de la comarca.

L’origen d’aquests gossos és divers:

• per abandonament (en la creença que en el medi ru-
ral podran sobreviure millor),

• animals procedents d’estacions d’esquí,

• gossos de caçadors que es perden per desconeixement
del territori (principalment de caçadors forans)

Normalment són animals que viuen sols o en petites
manades, amb capacitat per recorre distàncies i que
ataquen, principalment al bocafoscant. A part de les
morts directes que ocasionen, produeixen perjudicis a
més termini i en el conjunt del ramat: problemes de
productivitat, ferides, pèrdua d’animals…

Habitualment les baixes per atacs de gossos es comu-
niquen directament als ajuntaments i al Cos d’Agents
Rurals del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Amb l’anterior llei de protecció dels animals, els ajun-
taments, competents en aquest àmbit, autoritzaven la
captura d’aquests animals i la guarderia forestal col·la-
borava, juntament amb caçadors de la zona, a abatre’ls.

Actualment, la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protec-
ció dels animals, impedeix el sacrifici dels gossos. Per
aquests tipus d’animals i en aquests hàbitats, la captu-
ra en viu, amb dards anestèsics o altres mitjans, és in-
viable. A més no existeix infrastructura a les poblacions
per allotjar-los en cas de captura.

Les zones del Pallars Jussà on hi ha constància que
l’any 2003 es varen produir atacs de gossos salvatgins
són les que es relacionen tot seguit:

Municipi de Tremp:

• Zona de Figols i la Terreta

• Baixes causades en el bestiar:

– 35 ovelles

– 47 cabres

– 8 cabrits

• Batudes realitzades: 2

Municipi de Conca de Dalt:

• Zona de Boumort i Herbassabina

• Baixes causades:

– 43 ovelles

• Batudes realitzades: 1

Les mesures que es venen aplicant per tal de prevenir
nous atacs consisteixen en l’autorització de batudes per
part dels ajuntaments, les quals van a càrrec dels caça-
dors de l’Àrea Privada de Caça corresponent.

Els afectats demanen que es modifiqui l’actual norma-
tiva de protecció dels animals i que els gossos salvat-
ges, que viuen al bosc, sense amo o propietari conegut,
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siguin considerats animals susceptibles d’aplicar-los la
llei de caça, així com que es faci complir la identifica-
ció electrònica i el seu control en l’època de caça.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Antoni Siurana i Zaragoza
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la petició d’in-
crementar el nombre de professionals
sanitaris i administratius de les dues
àrees bàsiques de salut del municipi
de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llo-
bregat) acordada per la unanimitat
dels grups municipals de l’Ajuntament
d’aquest municipi
Tram. 314-00413/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00413/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la petició d’incrementar el nombre de pro-
fessionals sanitaris i administratius de les dues àrees
bàsiques de salut del municipi de Sant Feliu de Llobre-
gat (Baix Llobregat) acordada per la unanimitat dels
grups municipals de l’Ajuntament d’aquest municipi

Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa

Proponents: Bosch i Mestres, Jaume

Aquest Pla de Xoc té com a un dels seus objectius pal·li-
ar la situació de dèficit de professionals en aquelles
àrees que segons criteris estrictament objectius i molt
més qualificats dels què disposàvem fins ara tenen de-
ficiències més importants pel que fa a professionals
sanitaris i que per tant requereixen una resposta més
urgent. Aquest Pla planteja un increment històric de
plantilles per a l’atenció primària que, tot i així, no re-
sol tots els dèficits a la ciutat de Sant Feliu de Llobre-
gat. Per això, el fet de no haver estat contemplada en
aquesta primera iniciativa es veurà en part compensat
per un increment de la plantilla en els dues ABS del
municipi a través de les noves accions, gràcies a les
millores d’eficàcia de l’ICS, especialment pel procés de
jubilacions. Per tant, abans de finalitzar l’any el com-
promís és incrementar la plantilla de les dues ABS de
Sant Feliu de Llobregat.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Sanitat i Seguretat Social

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre en quina data
van començar els tràmits per a l’ela-
boració del Decret de regadius que
declara d’utilitat pública i d’urgent exe-
cució la concentració parcel·lària de la
zona alta del riu Corb
Tram. 314-00437/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00437/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre en quina data van començar els tràmits per a
l’elaboració del Decret de regadius que declara d’utili-
tat pública i d’urgent execució la concentració parcel·là-
ria de la zona alta del riu Corb

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Homs i Molist, Francesc

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-00437/07 formulada pel Diputat I. Sr.
Francesc Homs i Molist, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió i d’acord amb allò que preveuen els
articles 132 i 133 de Reglament del Parlament, infor-
mem del següent:

Al març de 2002, en la fase inicial del procés de con-
centració parcel·laria de la zona alta del riu Corb, el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca va en-
carregar a l’empresa REGSA que posés en marxa el
procediment per informar als propietaris de les zones
afectades de tots els aspectes de l’esmentada concen-
tració.

La concentració parcel·laria s’inicià mitjançant la sol·li-
citud dels propietaris i amb l’estudi per part del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, que havia
d’analitzar la viabilitat de la concentració.

Els estudis de viabilitat dels municipis afectats per la
concentració parcel·laria (Bellpuig, Belianes, Maldà i
Vilanova de Bellpuig) es van realitzar entre l’agost de
2002 i el setembre de 2003.

A l’octubre de 2003, els Serveis Territorials de Lleida
van emetre informes favorables a la concentració
parcel·laria de la zona alta del riu Corb i al novembre de
2003 es va traslladar l’expedient a l’assessoria jurídica
del DARP per a la publicació del corresponent Decret.

Aquest Decret (104/2004) va ser publicat al DOGC
núm. 4055 de 23 de gener de 2004.

Barcelona, 7 de maig de 2004

Antoni Siurana i Zaragoza
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si considera que el
canvi de govern a Espanya afectarà a
l’Administració de Justícia
Tram. 314-00455/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00455/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si considera que el canvi de govern a Espa-
nya afectarà a l’Administració de Justícia

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cuenca i Valero, M. Eugènia

El nou context polític, provocat pel canvi de govern a
Espanya, obre noves perspectives de cara a millorar la
situació en què es troba l’Administració de justícia en
el nostre país.

El Departament de Justícia durà a terme les actuacions
necessàries davant del Ministeri de Justícia de per tal
que es cobreixin les vacants existents a Catalunya, par-
ticularment fiscals i secretaris judicials.

Barcelona, 7 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si el conseller
de Justícia ha convocat la Comissió de
Codificació de l’Observatori de Dret
Privat de Catalunya
Tram. 314-00456/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00456/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si el conseller de Justícia ha convocat la
Comissió de Codificació de l’Observatori de Dret Pri-
vat de Catalunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cuenca i Valero, M. Eugènia

El Govern de la Generalitat ha aprovat recentment el
Decret 266/2004, de 27 d’abril, de regulació dels òr-

gans de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya. Con-
següentment, es convocarà en una data propera la Co-
missió de Codificació, que s’ajustarà a l’estructura i
requisits d’aquest nou Decret.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si s’ha reunit el
Consell Rector de l’Observatori de Dret
Privat de Catalunya per establir les lí-
nies rectores de l’any 2004
Tram. 314-00457/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00457/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si s’ha reunit el Consell Rector de l’Obser-
vatori de Dret Privat de Catalunya per establir les líni-
es rectores de l’any 2004

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cuenca i Valero, M. Eugènia

El Govern de la Generalitat ha aprovat recentment el
Decret 266/2004, de 27 d’abril, de regulació dels òr-
gans de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya.
Consegüentment, es convocarà en una data propera
el Consell Rector, que s’ajustarà a l’estructura i requi-
sits d’aquest nou Decret.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quan té previst
presentar la segona llei del Codi civil
al Parlament
Tram. 314-00458/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00458/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quan té previst presentar la segona llei del
Codi civil al Parlament
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cuenca i Valero, M. Eugènia

La segona Llei del Codi Civil es presentarà al Par-
lament una vegada que el nou Observatori del Dret
Privat de Catalunya, format d’acord amb el Decret
266/2004, de 27 d’abril, revisi i doni per finalitzats els
treballs de l’esmentada segona Llei.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els recursos i la
capacitat de decisió que el Departa-
ment de Justícia pensa desplaçar cap
als òrgans i centres territorials
Tram. 314-00462/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00462/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els recursos i la capacitat de decisió que el
Departament de Justícia pensa desplaçar cap als òrgans
i centres territorials

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cuenca i Valero, M. Eugènia

El Departament de Justícia pretén avançar en la descon-
centració de recursos i competències sempre que això
sigui necessari per a la millora dels serveis i afavorei-
xi un augment de l’eficiència.

En aquests moments, s’està preparant una primera fase
de desconcentració de competències en la gestió de
recursos econòmics i de personal cap als òrgans o cen-
tres territorials (serveis territorials, centres penitencia-
ris i gerències de suport a l’administració de la justícia).

Es preveu que la plena implantació del model s’assolirà
durant el mes de setembre. Val a dir que ja s’ha iniciat,
com a prova experimental, l’aplicació del règim d’au-
tonomia econòmica –regulat pel Decret 235/2003, de
23 de setembre– als centres penitenciaris de Ponent i
Girona.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si ha arribat a
un acord amb el Consell de Col·legis
d’Advocats pel que fa a la sol·licituds
de justícia gratuïta i sobre si s’han esta-
blert els anunciats criteris de seguiment
i avaluació de la qualitat del servei
Tram. 314-00463/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00463/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si ha arribat a un acord amb el Consell de
Col·legis d’Advocats pel que fa a la sol·licituds de jus-
tícia gratuïta i sobre si s’han establert els anunciats cri-
teris de seguiment i avaluació de la qualitat del servei

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cuenca i Valero, M. Eugènia

El Departament de Justícia considera que la millora del
servei d’assistència jurídica gratuïta, per tal de garan-
tir i fer plenament eficaç el dret constitucional de tots
els ciutadans a la tutela judicial efectiva, s’ha de basar en:

– la millora progressiva de les compensacions per a les
actuacions dels advocats i dels procuradors en matèria
de torn d’ofici,

– la plena efectivitat de l’actualització de les compen-
sacions per a les actuacions del torn d’ofici des del pri-
mer dia de l’exercici,

– la millora dels terminis de pagament de les subvenci-
ons destinades a compensar les actuacions dels advo-
cats i dels procuradors del torn d’ofici,

– l’establiment de sistemes de control de qualitat del
servei d’assistència jurídica gratuïta i de mecanismes de
control que garanteixin la correcta aplicació dels fons
públics.

Tots aquests objectius es recullen en la proposta de
conveni tramès al Consell de Col·legis d’Advocats a
l’efecte de la seva aprovació.

Tanmateix, el Departament de Justícia creu que no ha
de renunciar a la determinació dels principis que mi-
llor garanteixin la qualitat de la prestació del servei
d’assistència jurídica gratuïta ni a l’establiment dels
sistemes de control de la despesa pública, tot i que
seria convenient que totes aquestes actuacions es du-
guessin a terme de forma conjunta amb els represen-
tants dels advocats, tal com s’ha reiterat al Consell de
Col·legis d’Advocats. Tot i així, el Departament prio-
ritzarà la consecució d’aquests objectius per tal de
millorar i garantir la prestació del servei.
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Pel que fa al seguiment i avaluació de l’assistència ju-
rídica gratuïta, La DGRAJ està elaborant un programa
específic d’actuacions a realitzar i la seva planificació.
A grans trets, podem avançar que aquest programa es
basa, entre altres, en els principis següents:

1. La simplificació i agilització dels procediments de re-
coneixement del dret des del seu inici: presentació de
la sol·licitud als serveis dels col·legis d’advocats; la seva
tramitació: anàlisi dels requisits i atorgament o denega-
ció de les comissions d’assistència jurídica gratuïta;
fins a la seva finalització: la prestació del servei del torn
d’ofici.

2. La informatització de totes les fases del procediment
relatives al torn d’ofici mitjançant la integració de les
dades originades pels diferents organismes implicats.

3. La determinació dels sistemes específics de control
de qualitat, la seva progressiva implantació, el segui-
ment de les actuacions realitzades, l’avaluació dels re-
sultats obtinguts i, si escau, la posada en marxa de
mesures correctores.

4. La posada en marxa de mecanismes de control de la
despesa per garantir la correcta aplicació dels fons pú-
blics d’acord amb la finalitat de la subvenció atorgada
i la prestació del servei realitzat.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre d’alts
càrrecs respecte al Govern anterior i
sobre la reducció de càrrecs en orga-
nismes autònoms, empreses públiques
i altres entitats de dret públic
Tram. 314-00469/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00469/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el nombre d’alts càrrecs respecte al Govern
anterior i sobre la reducció de càrrecs en organismes
autònoms, empreses públiques i altres entitats de dret
públic

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdomènech i Cantó, Carles

A data de 18 de desembre de 2003 els efectius que ocu-
paven òrgans superiors, llocs d’alt càrrec i personal
eventual eren de 376 persones. A data de 5 de maig de
2004, el nombre d’aquests efectius és de 351.

Mitjançant document annex, s’adjunta quadre sobre els
efectius que ocupen òrgans superiors, llocs d’alt càrrec
i de personal eventual a 5 de maig de 2004.

Barcelona, 6 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

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

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els intèrprets i els
traductors jurats
Tram. 314-00494/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00494/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els intèrprets i els traductors jurats

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

El Departament de Justícia, en l’àmbit de les seves
competències en matèria d’Administració de justícia,
assumeix, entre altres, la de la provisió dels mitjans per
al funcionament de l’Administració de justícia.

En aquest sentit, l’any 2002, es va convocar concurs
públic per a l’adjudicació dels serveis de traducció i
d’interpretació d’idiomes destinats als òrgans judicials
i fiscalies de Catalunya, per tal de donar resposta de
compliment a la necessitat de prestació del servei.

Aquest any 2004, el nou concurs públic convocat mit-
jançant l’anunci publicat al DOGC núm. 4086, de 8 de
març, i que en aquests moments es troba pendent d’ad-
judicació, recull al plec de condicions tècniques nous
requisits i millores respecte de l’anterior. Entre altres,
s’han modificat els següents aspectes:

– Els terminis màxims de resposta als requeriments
judicials d’interpretació: els quals s’hauran d’ajustar, en
qualsevol cas, en els supòsits de procediments per ju-
dici ràpid quan així ho estableixi i determini l’òrgan
judicial. L’incompliment dels terminis fixats pot donar
lloc a penalitzacions d’acord amb l’establert en el plec
de prescripcions tècniques.

– Règim de disponibilitat: s’exigeix la plena disponibi-
litat de l’adjudicatari d’acord amb les exigències de la
legislació vigent.

– Major exigència de formació i qualificació del perso-
nal: s’han reforçat els aspectes de formació i qualifica-
ció del personal.
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– Control de qualitat del servei: es determinen sistemes
per tal d’avaluar la qualitat de la prestació del servei

– Criteris de valoració: s’han primat, encara més, els
aspectes tècnics i d’organització respecte als aspectes
econòmics.

Així mateix, en la convocatòria del concurs públic per
a l’any 2004, es dóna estricte compliment al que deter-
minen les lleis processals, pel que fa a l’exigència de
traductors i intèrprets; és a dir, es té en compte el que
determinen els articles 143 i 144 de la LEC, que esta-
bleixen el règim a seguir en aquells supòsits en què si-
gui necessària la intervenció d’un intèrpret o calgui fer
la traducció d’un document que no estigui redactat en
castellà o en la llengua oficial de la comunitat autòno-
ma, i els articles 440 i 441 de la LECRIM.

D’altra banda, i per donar compliment al que determi-
na l’article 143.2 de la LEC, el Departament de Justí-
cia també cobreix la interpretació del llenguatge de
signes, quan sigui necessari, mitjançant la signatura
d’un conveni amb la Federació de Sords de Catalunya
(FESOCA), que garanteix la plena participació i la in-
tegració social, així com la igualtat davant de la llei
dels justiciables que requereixin aquests tipus d’inter-
pretació.

Cal també indicar que, per tal de garantir el màxim
consens possible, s’han mantingut reunions amb repre-
sentants de diverses associacions d’intèrprets, per tal de
comunicar-los la disposició del Departament de Justí-
cia per mantenir obertes totes les vies de diàleg, així
com per informar-los de les modificacions incorpora-
des en el nou plec de prescripcions tècniques, fent es-
pecial èmfasi en els aspectes de les millores relatives a
qualificació dels professionals i a l’establiment de sis-
temes de control que garanteixin una prestació àgil i
adequada dels serveis de traducció i interpretació i que
permetin alhora potenciar la qualitat del servei.

Finalment, val a dir que, actualment, s’estan posant en
marxa des de la Direcció General de Relacions Amb
l’Administració de Justícia, altres actuacions, per tal de
millorar i garantir l’accés de tots els ciutadans en con-
dicions d’igualtat davant l’Administració de justícia,
mitjançant el reforç de l’àmbit de suport tècnic a l’Ad-
ministració de justícia. En aquest sentit, s’ha nomenat
un responsable directe dels serveis pericials i de traduc-
ció i interpretació, entre altres, per tal d’optimitzar i
adequar la prestació d’aquests serveis a les noves ne-
cessitats.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la informació a la
societat pel que fa al sistema peniten-
ciari
Tram. 314-00505/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00505/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la informació a la societat pel que fa al sis-
tema penitenciari

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

El Departament de Justícia considera necessari elabo-
rar un programa de divulgació de la situació peniten-
ciària a Catalunya i de l’activitat duta a terme en aquest
àmbit, que permeti de reforçar la seva concepció i per-
cepció per part de la ciutadania com una manifestació
més de la política social i de benestar del país.

En aquest sentit, es prepara el disseny i execució d’una
campanya integral de comunicació per afavorir la di-
vulgació i el coneixement de la funció i objectius del
sistema penitenciari i de la tasca que duu a terme, tot
obrint canals de participació amb la societat per tal que
esdevingui agent actiu d’aquesta tasca.

A més, es concertaran actuacions amb el sistema edu-
catiu, amb els agents socials i amb els mitjans de comu-
nicació adreçats a difondre les funcions i requeriments
d’un sistema penitenciari progressista i modern.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la creació d’una
demarcació penal a la comarca del
Baix Penedès
Tram. 314-00508/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00508/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la creació d’una demarcació penal a la co-
marca del Baix Penedès

1.25.15.

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



Núm. 60 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 25 de maig de 2004

19

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

El Departament de Justícia està estudiant la convenièn-
cia d’introduir canvis en les actuals demarcacions judi-
cials per tal d’aconseguir una Administració de justícia
més eficient i més propera al ciutadà. En concret, pel
que fa al Baix Penedès, s’està valorant la conveniència
d’establir una demarcació penal pròpia per als partits
judicials de Valls i el Vendrell.

En el plantejament d’aquests canvis s’haurà de tenir
molt present la possible modificació de l’organització
territorial de Catalunya, que està examinant l’actual
Govern de la Generalitat i que, en tot cas, haurà de ser
aprovada pel Parlament de Catalunya. Les actuals de-
marcacions judicials o les noves que puguin proposar-se
es veuran afectades o condicionades per la nova orga-
nització territorial del país i per les reformes introduï-
des per la Llei orgànica de reforma de la Llei orgànica
del poder judicial.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la convocatòria de
337 places del Departament de Justí-
cia que permetran substituir el perso-
nal interí per personal estable
Tram. 314-00512/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00512/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la convocatòria de 337 places del Departa-
ment de Justícia que permetran substituir el personal
interí per personal estable

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

Les 337 places de personal al servei de l’Administració
de justícia constitueixen l’oferta pública per a l’any
2004. Concretament són: 120 places d’agents, 120 pla-
ces d’auxiliars, 70 places d’oficials i 27 places de met-
ges forenses.

Es tracta de places vacants de l’actual plantilla orgàni-
ca del personal funcionari al servei de l’Administració
de justícia, les quals, abans de ser incloses pel Minis-
teri de Justícia en la convocatòria pública per al perso-
nal de nou ingrés, s’hauran d’incloure en el concurs de
trasllats entre funcionaris titulars.

No obstant això, el Ministeri de Justícia ens va comu-
nicar en data 16 d’abril de 2004 que no hi haurà noves

convocatòries per a enguany, fins que no s’hagin apro-
vat els reglaments derivats de l’aplicació de la Llei or-
gànica 19/2003, de 23 de desembre de modificació de
la LOPJ, i una vegada finalitzat el procés d’acoblament.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el Pla de millora
mediambiental de les comarques del
Camp de Tarragona
Tram. 314-00525/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00525/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el Pla de millora mediambiental de les co-
marques del Camp de Tarragona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Nadal i Malé, Joan Miquel

Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i
Habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt, conjuntament amb
les iniciatives amb número de tramitació 314-00624/07,
314-00625/07, 314-00626/07 i 314-00628/07.

L’ordenació i la gestió del medi ambiental en l’àrea
geogràfica de l’anomenat Camp de Tarragona presen-
ta una complexitat i unes peculiaritats singulars que
reclamen un tractament diferenciat de la resta del ter-
ritori. Com a mostra d’aquesta situació, cal destacar
l’existència de nombrosos convenis sectorials entre
empreses i associacions empresarials amb establiments
emplaçats en els polígons industrials o en l’àrea portu-
ària de Tarragona, o bé el fet que hi hagi nombroses
infraestructures i equipaments amb incidència ambien-
tal que són compartides per diverses empreses.

A més, el proper mes de juliol entrarà vigor la Directiva
reguladora del sistema d’avaluació ambiental de plans
de programes, la qual té una incidència notòria en el
règim de prevenció i control de la contaminació de les
àrees industrials.

Prenent en consideració aquests fets, el Departament de
Medi Ambient i Habitatge ha iniciat un procés d’avalu-
ació de la problemàtica ambiental plantejada en el sec-
tor del Camp de Tarragona a fi i efecte d’endegar un
Programa d’actuacions que permeti una millor ordena-
ció i gestió de les activitats amb incidència ambiental,
de les infraestructures i equipaments ambientals, i de
les actuacions de restauració necessàries.
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Les principals actuacions realitzades en aquesta fase
inicial del programa han estat les següents:

– El passat 25 de febrer va tenir lloc al Departament de
Medi Ambient i Habitatge una reunió amb els represen-
tants de l’Associació d’Empreses Químiques de Tarra-
gona (AEQT), en la qual es va acordar la formulació
d’un conveni marc per afrontar de forma harmònica
l’àmplia varietat de temes ambientals que conformen
les relacions entre les empreses i el Departament.

– Des del Departament s’ha portat ha terme la recopi-
lació dels estudis i les propostes existents sobre la pro-
blemàtica ambiental de l’àrea del Camp de Tarragona,
inclosos els plans d’ordenació i gestió territorial i de
seguretat.

– S’han establert contactes amb altres Departaments de
la Generalitat que gestionen interessos concurrents i, en
aquest sentit, s’ha establert un mecanisme de participa-
ció interdepartamental en l’elaboració del Pla.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge promou-
rà la participació de totes les entitats i institucions afec-
tades en els treballs d’elaboració del Pla de millora
ambiental de les comarques del Camp de Tarragona.
Per al proper mes de juny s’han programat els primers
contactes amb els ens locals de la zona per tractar
aquesta qüestió.

El calendari per a l’elaboració del Pla es fixarà tan bon
punt s’hagin celebrat les consultes institucionals perti-
nents.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el trasllat de di-
reccions generals, serveis i funcionaris
a la nova seu del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca a Lleida
(Segrià)
Tram. 314-00527/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00527/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el trasllat de direccions generals, serveis i
funcionaris a la nova seu del Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca a Lleida (Segrià)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ballabriga i Cases, Francesc Xavier

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm.
de tramitació 314-00527/07 formulada pel Diputat

I. Sr. Francesc Xavier Ballabriga i Cases, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió i d’acord amb allò
que preveuen els articles 132 i 133 de Reglament del
Parlament, informem del següent:

El Decret 162/2004 fixa la ciutat de Lleida com a seu
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
amb la voluntat política d’apropar part de l’Administra-
ció agrària als ciutadans, especialment en un territori
d’especial vocació agrària i ramadera com són les co-
marques de Lleida.

En aquests moments s’estan realitzant obres en la seu
del DARP de Lleida per tal d’augmentar la seva capa-
citat i poder-hi encabir els serveis territorials i les uni-
tats administratives que es traslladin dels Serveis Cen-
trals.

Per fer-ho possible s’ha encarregat un estudi que per-
meti disposar, el més aviat possible, d’una proposta
d’actuació que es posarà en coneixement de les unitats
afectades.

Per tant, en aquests moments és prematur donar xifres
de funcionaris afectats pels trasllats o dels espais que
previsiblement es poden alliberar en els Serveis Cen-
trals.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Antoni Siurana i Zaragoza
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els ajuts als mus-
claires del delta de l’Ebre per a la repo-
sició i la cria
Tram. 314-00528/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00528/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els ajuts als musclaries del delta de l’Ebre
per a la reposició i la cria

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Roig i Grau, Joan M.

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-00528/07 formulada pel Diputat I. Sr.
Josep M. Roig i Grau, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió i d’acord amb allò que preveuen els
articles 132 i 133 de Reglament del Parlament, infor-
mem del següent:

El Govern va autoritzar el 17 de febrer de 2004 l’Ins-
titut Català de Crèdit Agrari (ICCA) a obrir una línia de
préstec destinada a finançar la reposició de la cria a les
muscleres del Delta de l’Ebre.
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Els préstecs, fins a un màxim de 1,9 M euros, ajudaran
a reposar la cria i a reiniciar l’activitat de les instal·la-
cions muscleres. Les temperatures elevades de l’aigua
van provocar una alta mortaldat en la producció de
musclos l’estiu del 2003. Aquests préstecs podran be-
neficiar els propietaris de les més de 160 plantes que hi
ha al Delta.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Antoni Siurana i Zaragoza
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les convocatòries
per accedir als ajuts del Pla d’ajuda al
retorn dels catalans al l’estranger, el
30 de març de 2004
Tram. 314-00569/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00569/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les convocatòries per accedir als ajuts del
Pla d’ajuda al retorn dels catalans al l’estranger, el 30
de març de 2004

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cambra i Giné, Josefina

El Pla d’Ajuda al Retorn així com les actuacions i
prestacions que el conformen està regulat a la Llei
25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al
retorn de catalans emigrats i llurs descendents, i de se-
gona modificació de la Llei 18/1996 (DOGC 3776 de
5/12/2002).

El Decret 268/2003, de 4 de novembre, de desplega-
ment de la Llei 25/2002 (DOGC 4009 de 13/11/2003),
recull la norma legal esmentada establint els requisits i
condicions per al reconeixement de la condició de per-
sona retornada i per a l’accés a les prestacions de caràc-
ter econòmic que estableix el Pla d’Ajuda al Retorn; la
quantia, naturalesa i criteris d’atorgament de les ajudes;
les obligacions dels destinataris; el procediment admi-
nistratiu per a l’atorgament incloent la documentació a
presentar, els terminis de resolució, els efectes del silen-
ci, el règim de recursos i en definitiva tots els requisits
que la normativa actual general estableix per a l’atorga-
ment de subvencions.

Atès que les normatives esmentades estan convenient-
ment publicades i per tant gaudeixen de publicitat ofi-
cial, alhora que configuren com un dret legal el reconei-
xement a les prestacions de caràcter econòmic incloses
al Pla d’Ajuda al Retorn a les persones que havent ob-
tingut la condició de retornades compleixin els requi-

sits que la pròpia normativa estableix, actualment ja
s’estan tramitant des de l’Oficina de Gestió Unificada
del Pla d’Ajuda al Retorn les diferents sol·licituds d’aju-
da que han estat presentades.

Cal afegir a més, que atès que el principi d’anualitat
pressupostària recollit a la vigent Llei de Finances de la
Generalitat de Catalunya no permet subvencionar les
despeses de l’anualitat anterior, s’ha previst al Projec-
te de Llei de Pressupostos per a l’any 2004 l’excepcio-
nalitat de subvencionar les despeses que s’haguessin
ocasionat entre el juny i el desembre de 2003, període
en el qual, d’acord amb el mandat legal, hauria d’haver-
se publicat el reglament.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la concertació que
ha fet amb el sector químic del Camp
de Tarragona per a la redacció d’un
Pla de millora mediambiental
Tram. 314-00624/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00525/07.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quin és el calenda-
ri que té previst per a l’elaboració del
Pla de millora mediambiental al Camp
de Tarragona
Tram. 314-00625/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00525/07.
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si preveu incor-
porar el sector turístic en els treballs
d’elaboració del Pla de millora medi-
ambiental al Camp de Tarragona
Tram. 314-00626/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00525/07.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quins departa-
ments del Govern prendran part en els
treballs d’elaboració del Pla de millora
mediambiental al Camp de Tarragona i
els mecanismes de coordinació inter-
departamental que té previstos
Tram. 314-00628/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00525/07.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures que
ha pres per reduir les llistes d’espera
sanitàries i per publicar-les en compli-
ment del que estableix el Ministeri de
Sanitat, i sobre els resultats obtinguts
Tram. 314-00670/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00670/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les mesures que ha pres per a reduir les llis-
tes d’espera sanitàries a més de publicitar-les complint
amb el que ha establert el Ministeri de Sanitat, i sobre
els resultats que han donat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Sancho i Serena, Francesc

Mesures adoptades:

– Publicació de les dades de llistes d’espera reals fet
que implica l’eliminació de la llista d’espera tècnica.

– Adaptació al RD 605/2003 amb la inclusió de 2 nous
procediments quirúrgics subjectes a monitorització:
Galindons i Quist pilonidal.

– S’han mantingut els criteris de compra per poder as-
solir el compromís adquirit pel que fa als terminis mà-
xims d’accés a determinats procediments quirúrgics, tal
i com es regula en el decret 354/2002.

– Creació d’una unitat monogràfica per a la pròtesi de
genoll a l’Hospital Clínic de Barcelona.

Després de dos mesos d’aplicació de les mesures adop-
tades no ha passat el temps mínim necessari per valo-
rar el resultat de les mateixes.

Barcelona, 10 de maig de 2004

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Sanitat i Seguretat Social

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el conveni signat
pel Departament de Sanitat i Seguretat
Social amb La Caixa per a dotar els
centres hospitalaris d’una ciberaula
Tram. 314-00671/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00671/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el conveni signat pel Departament de Sani-
tat i Seguretat Social amb La Caixa per a dotar els cen-
tres hospitalaris amb una ciberaula

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Sancho i Serena, Francesc

El Departament de Sanitat i la Fundació La Caixa han
signat un acord mitjançant el qual s’estableix el desple-
gament de ciberaules en alguns hospitals de la XHUP.

Es tracta d’un espai ubicat en el propi hospital que fun-
cionarà com un centre de recursos, amb tota mena de
materials educatius. Els nens hospitalitzats podran re-
alitzar activitats formatives i interrelacionar-se amb al-
tres nens, actuant com a complement de la funció edu-
cativa de l’aula hospitalària, de manera que permeti
l’accés a totes aquelles persones relacionades directa o
indirectament amb l’educació del nen.

Se’n beneficiaran els hospitals amb unitats de pediatria
especialitzada que acullen nens amb malalties de llar-
ga hospitalització, oncologia, etc. I que per aquest
motiu disposen des de fa temps d’aules hospitalàries:
Sant Joan de Déu d’Esplugues, H. General de Manre-
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sa; H. Parc Taulí de Sabadell, H. Germans Trias i Pujol
de Badalona, H. Josep Trueta de Girona, H. Arnau de
Vilanova de Lleida, H. Joan XXIII de Tarragona; H del
Mar de Barcelona, H. de Sant Pau de Barcelona i H. In-
fantil Vall d’Hebron.

Així doncs, ja que aquest equipament va vinculat a
l’aula hospitalària i a la tipologia de malalts pediàtrics
atesos al centre, no hi ha previst el desplegament de
ciberaules a les Terres de l’Ebre.

Barcelona, 11 de maig de 2004

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Sanitat i Seguretat Social

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si pensa pre-
sentar modificacions a la Llei orgàni-
ca 20/2003 del Poder Judicial pel que
fa al sostre d’autogovern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
Tram. 314-00689/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00689/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si pensa presentar modificacions a la Llei
orgànica 20/2003 del Poder Judicial pel que fa al sos-
tre d’autogovern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

El Govern de la Generalitat va presentar, el passat 25 de
març de 2004, recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre.

En aquest recurs s’impugnen tots els articles de l’es-
mentada Llei que vulneren les competències autonòmi-
ques o que volen impedir l’increment del sostre d’au-
togovern.

Concretament, en matèria de personal i oficina judicial,
es presenta recurs contra els articles següents:

– art. 437.5, art. 438.3, art. 485, 487 i 488, art. 490.5,
art. 500 a 505, art. 507 a 514 i art. 517 a 533.

Pel que fa als «cossos nacionals», és coneguda la posi-
ció contrària del Govern al seu estatut actual, que es
traduirà en les iniciatives legislatives pertinents.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la licitació de les
obres de diferents palaus de justícia
Tram. 314-00692/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00692/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la licitació de les obres de diferents palaus
de justícia

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

El Departament de Justícia està treballant en el Pla de
renovació del parc immobiliari de l’Administració
de justícia a Catalunya, d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries del període 2004-2007. La nova Llei
orgànica del poder judicial obliga a fer un estudi per
analitzar les seves necessitats funcionals, que influirà en
els projectes d’edificis.

Pel que fa concretament als edificis judicials als quals
es refereix la pregunta, un cop s’hagin adaptat les pro-
postes, tant al nou Pla de renovació com a les necessi-
tats de la nova LOPJ, es tornaran a publicar les licita-
cions, de tal manera que siguin viables i no quedin
desertes.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre què pensa fer per
a convertir el Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya en l’última instància
judicial
Tram. 314-00694/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00694/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre què pensa fer per a convertir el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en l’última instància
judicial
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

La iniciativa que el Tribunal Superior de Justícia sigui
l’última instància processal a Catalunya és una matèria
que s’inclourà en la proposta de reforma de l’Estatut de
Catalunya, que és objecte d’una ponència parlamentà-
ria constituïda en data 9 de febrer de 2004.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la fase d’ela-
boració en què es troba el Pla d’actu-
ació del Centre d’Iniciatives per a la
Reinserció (Cire) i sobre el nombre
d’interns que treballaven al centre el
30 de novembre de 2003 i el 31 de març
de 2004
Tram. 314-00695/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00695/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la fase d’elaboració en què es troba el Pla
d’actuació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
(Cire) i sobre el nombre d’interns que treballaven al
centre el 30 de novembre de 2003 i el 31 de març de
2004

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

La Direcció del Cire ha elaborat els objectius estratè-
gics del Pla d’Actuació i el 17 de juny s’ha d’aprovar
el seu desplegament.

El nombre de llocs de treball a novembre de 2003, ha
estat de 1617 en tallers productius que corresponen a
1253 interns.

El nombre de llocs de treball a març de 2004, ha estat
de 1706 en tallers productius que corresponen a 1299
interns.

Barcelona, 13 de maig 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els canvis anun-
ciats pel conseller de Justícia en les
demarcacions judicials i llur repercus-
sió en l’organització territorial de Cata-
lunya
Tram. 314-00696/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00696/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els canvis anunciats pel conseller de Justí-
cia en les demarcacions judicials i llur repercussió en
l’organització territorial de Catalunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

Un cop aprovada la nova organització territorial de
Catalunya, el Departament de Justícia estarà en condi-
cions de definir els canvis en les demarcacions judi-
cials.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina previsió té
per als jutjats mercantils que s’han de
posar en funcionament
Tram. 314-00699/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00699/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quina previsió té per als jutjats mercantils
que s’han de posar en funcionament

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

La competència per crear els jutjats mercantils, com la
resta d’òrgans judicials, correspon al Ministeri de Jus-
tícia.

El Departament de Justícia ha demanat al Ministeri de
Justícia la creació, per a aquest any 2004, de 7 jutjats
mercantils que, d’acord amb la Llei orgànica 8/2003,
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de 9 de juliol, per a la reforma concursal, entraran en
funcionament el proper 1 de setembre. El Ministeri de
Justícia encara no s’ha pronunciat en relació amb
aquesta petició.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quan es farà
efectiva la posada en marxa de les set
noves agrupacions de jutjats de pau
prevista per a aquest any
Tram. 314-00700/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00700/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quan es farà efectiva la posada en marxa de
les set noves agrupacions de jutjats de pau prevista per
a aquest any

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

La posada en marxa de les set noves agrupacions de
jutjats de pau creades l’any 2003 està condicionada per
la incidència de la Llei orgànica 19/2003, de 23 de de-
sembre, de reforma de la Llei orgànica del poder ju-
dicial, pel que fa als cossos de personal al servei de
l’Administració de justícia, per les disponibilitats pres-
supostàries per a l’any 2004 i per la possible nova or-
denació territorial que aprovi el Parlament de Cata-
lunya.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si ja hi ha acor-
dada la creació de setze nous òrgans
judicials per a l’any 2004 i sobre la pos-
sibilitat de doblar-ne el nombre, atès el
resultat de les darreres eleccions le-
gislatives
Tram. 314-00701/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00701/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si ja hi ha acordada la creació de setze nous
òrgans judicials per a l’any 2004 i sobre la possibilitat
de doblar-ne el nombre, atès el resultat de les darreres
eleccions legislatives

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

El Govern de la Generalitat ha demanat al Ministeri de
Justícia la creació, per a l’any 2004, de 14 nous òrgans
judicials i 3 places de magistrats per a les audiències
provincials de Girona i Lleida, d’acord amb les neces-
sitats i les disponibilitats pressupostàries.

Si la disponibilitat del nou Govern de l’Estat inclou una
dotació més àmplia, aquest Departament la considera-
rà d’acord amb les necessitats registrades i el seu im-
pacte pressupostari.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el conveni signat
amb la Fundació La Caixa per a proveir
alguns centres hospitalaris amb ciber-
aules
Tram. 314-00721/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00721/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el conveni signat amb la Fundació La Caixa
per a proveir alguns centres hospitalaris amb ciberaules
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Sancho i Serena, Francesc

Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb
la NT 314-00671/07.

Barcelona, 11 de maig de 2004

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Sanitat i Seguretat Social

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre d’agres-
sions al personal mèdic dels centres
d’atenció primària els darrers tres anys
i les mesures que pensa adoptar per a
fer-hi front
Tram. 314-00732/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00732/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el nombre d’agressions al personal mèdic
dels centres d’atenció primària els darrers tres anys i les
mesures que pensa adoptar per a fer-hi front

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Ibarz i Casadevall, Manel

El Departament de Sanitat i Seguretat Social té conei-
xement de les agressions o amenaces verbals que es
produeixen en l’àmbit sanitari d’arreu de Catalunya.

Tanmateix, cal assenyalar que en aquests moments no
es disposa d’un registre sistematitzat d’aquestes agres-
sions.

Malgrat tinguem a la nostra disposició dades dels di-
ferents centres a nivell de tota Catalunya, en no ser
aquesta una informació sistematitzada sota criteris
homogenis, les dades que s’obtenen no permeten ser
comparades, ni són totalment fiables.

Precisament per aquest motiu, una de les mesures que
te previst endegar el Departament de Sanitat i Segure-
tat Social és la sistematització de la informació per tal
d’obtenir dades fiables sota criteris homogenis i que
puguin ser comparades i explotades amb la finalitat de
poder emprendre les mesures correctores que corres-
ponguin.

Altres mesures concretes que pensa adoptar el Govern
de la Generalitat i coincidint amb els plantejaments del
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona per prevenir i
fer front a aquests episodis de violència contra el per-
sonal sanitari són:

1. Millorar les condicions de treball del personal sani-
tari així com la accessibilitat dels ciutadans als serveis
sanitaris, ja que les dificultats d’accés s’han considerat

un dels principals desencadenants de les agressions i
amenaces.

2. L’Institut d’Estudis de la Salut estudiarà la posada en
marxa de programes formatius que garanteixin un ma-
jor entrenament del personal sanitari per afrontar i pre-
venir les situacions de violència.

3. Estudiar la possibilitat de concretar un marc norma-
tiu que incorpori mesures orientades a al seguretat i
suport necessari als professionals per aquests casos.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Sanitat i Seguretat Social

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si hi ha cap perso-
na que havent ocupat un lloc d’alt càr-
rec o d’alta direcció se li hagi negat el
reingrés o la retribució com a funcio-
nari o personal laboral fix de l’Admi-
nistració
Tram. 314-00734/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00734/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si hi ha cap persona que havent ocupat un
lloc d’alt càrrec o d’alta direcció se li hagi negat el re-
ingrés o la retribució com a funcionari o personal labo-
ral fix de l’Administració

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdomènech i Cantó, Carles

El procediment de reingrés del personal amb vincula-
ció prèvia a l’Administració que ha estat cessat d’un
lloc d’alt càrrec o de personal eventual s’ha dut a terme
d’acord amb la normativa vigent.

Mitjançant document annex s’adjunten les dades con-
cretes dels llocs que aquest personal ocupava anterior-
ment i els llocs de nova destinació.

La relació de les persones que ocupen actualment òr-
gans superiors, llocs d’alt càrrec, de càrrecs directius de
les entitats autònomes i entitats gestores de la Seguretat
Social, així com de personal eventual es pot consultar
al web del Departament de Governació i Administra-
cions Públiques http: //www.gencat.net/governacio-ap/
administracio/alt-even.htm.

Pel que fa al motiu de la substitució d’aquest personal,
cal recordar que els articles 71.g) de la Llei 3/1982, de
23 de març, del Parlament, del President i del Consell
Executiu, i 12 e) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic, estableixen
que els consellers tenen l’atribució de proposar el no-
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menament i la separació d’alts càrrecs del Departa-
ment, així com tots aquells que les lleis estableixen.

En el cas del personal eventual, d’acord amb el Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció
Pública, i el decret 153/1987, de 4 de març, sobre el
règim jurídic del personal eventual, aquest és nomenat
en virtut de lliure nomenament i el seu cessament tam-
bé pot ser acordat lliurement. També cessa automàtica-
ment quan es produeix el cessament en el càrrec de
l’autoritat que l’ha nomenat o per renúncia.

Barcelona, 11 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

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

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les funcions,
la retribució i l’enquadrament del Sr.
Santi Parés Casanova en la Direcció
General d’Emergències i Seguretat Ci-
vil del Departament d’Interior
Tram. 314-00735/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00735/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les funcions, la retribució i l’enquadrament
del Sr. Santi Parés Casanova en la Direcció General
d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’In-
terior

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdomènech i Cantó, Carles

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que la informació que sol·liciteu ha estat publica-
da en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 4090 del 12 de març de 2004.

També s’ha fet pública la relació de llocs de treball i la
retribució del personal eventual a la web del Depar-
tament de Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat de Catalunya (http: //www.gencat.net/
governacio-ap/)

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els requisits per a
proveir els llocs de treball de funciona-
ri i personal laboral altres que els de
mèrit i capacitat
Tram. 314-00737/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00737/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els requisits per a proveir els llocs de treball
de funcionari i personal laboral altres que els de mèrit
i capacitat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdomènech i Cantó, Carles

El Govern de la Generalitat, a l’hora de proveir els di-
ferents llocs de treball per a funcionaris o personal la-
boral té en compte, a més dels requisits de mèrit i ca-
pacitat, els d’objectivitat, igualtat i publicitat que estan
previstos a la normativa vigent.

Barcelona, 11 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si pensa augmen-
tar, disminuir o mantenir el nombre de
llocs de treball reservats a funcionaris
de lliure designació
Tram. 314-00738/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00738/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si pensa augmentar, disminuir o mantenir
el nombre de llocs de treball reservats a funcionaris de
lliure designació

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdomènech i Cantó, Carles

En aquests moments, el Govern no té previst, a priori,
efectuar un redimensionament específic dels llocs de
treball reservats a funcionaris de lliure designació, tot
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i que actualment, en virtut dels processos de reestructu-
ració dels serveis dels departaments el nombre d’aquest
tipus de llocs pot variar. En tot cas, el nombre de llocs
de treball que tenen com a sistema de provisió la lliu-
re designació respondrà a les necessitats estructurals i
organitzatives que requereixi la millor prestació dels
serveis, segons criteris d’eficàcia i eficiència i d’acord
amb les previsions que estableix la normativa vigent.

Barcelona, 11 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’impuls de noves
mesures per a incrementar la concilia-
ció de la vida laboral i familiar en l’àm-
bit de la funció pública
Tram. 314-00739/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00739/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’impuls de noves mesures per a incremen-
tar la conciliació de la vida laboral i familiar en l’àm-
bit de la funció pública

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdomènech i Cantó, Carles

El Govern de la Generalitat té previst impulsar un nou
projecte de llei que reculli noves mesures que incre-
mentin la conciliació de la vida laboral i familiar en
l’àmbit de la funció pública.

Barcelona, 11 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si té previst reduir
el nombre d’hores extres en l’àmbit de
la funció pública i quines mesures pen-
sa aplicar amb aquesta finalitat
Tram. 314-00741/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00741/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si té previst reduir el nombre d’hores extres
en l’àmbit de la funció pública i quines mesures pensa
aplicar amb aquesta finalitat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdomènech i Cantó, Carles

El Govern té previst reduir el nombre d’hores extres en
l’àmbit de la funció pública per a la qual cosa s’estan
estudiant els canvis organitzatius que caldria efectuar.
Mentrestant, ateses les peculiaritats dels serveis on es
comptabilitza la major part d’hores extres i per tal de
preservar el seu adequat funcionament, aquestes es se-
guiran realitzant quan sigui necessari.

Barcelona, 11 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació i

Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el reingrés al cos
de funcionaris de les persones que
ocupaven un lloc de treball eventual,
d’alta direcció o d’alt càrrec en el Go-
vern anterior
Tram. 314-00742/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00742/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el reingrés al cos de funcionaris de les per-
sones que ocupaven un lloc de treball eventual, d’alta
direcció o d’alt càrrec en el Govern anterior

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdomènech i Cantó, Carles
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Remeto la resposta a aquesta pregunta a l’explicació
donada a la pregunta amb número de tramitació 314-
00734/07.

Barcelona, 11 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la XVI edició del
Premi Internacional Catalunya
Tram. 314-00744/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00744/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la XVI edició del Premi Internacional Ca-
talunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

Em plau donar resposta a la pregunta de referència amb
el document annex.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Josep Bargalló Valls
Conseller en cap

ANNEX

Els membres del jurat del XVI Premi Internacional
Catalunya estan treballant en aquests moments sobre
les 268 candidatures que fins el 31 de desembre del
2003 es van presentar al guardó. El jurat té previst
emetre el veredicte al llarg del mes de juny o juliol pro-
pers.

El jurat, d’acord amb la seva convocatòria del 8 d’abril
del 2003, està format per les següents personalitats:
Knut Ahnlund, escriptor, exmembre de l’Acadèmia
Sueca, Estocolm; Wijdan Ali, historiadora de l’art,
Degana de la Facultat d’Arts i Disseny de la Universi-
tat de Jordània, Amman; Ricard Bofill, arquitecte, Bar-
celona; Juan Manuel Bonet, crític d’art, Director del
Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, Madrid;
Josep Maria Castellet, escriptor i editor, Barcelona;
Núria Espert, actriu i directora teatral, Madrid; Edgar
Morin, sociòleg, París; Joan Oró, bioquímic, Barcelona;
Baltasar Porcel, escriptor, Mallorca; Andrea Riccardi,
historiador, President de la Comunitat de Sant Egidi,
Roma; Mstislav Rostropòvitx, violoncel·lista, Sant Pe-
tersburg; Xavier Rubert de Ventós, filòsof, Barcelona;
Hugh Thomas, historiador, Londres; Giancarlo Vigo-
relli, escriptor, President de la Casa di Manzoni, Milà;
tots ells presidits pel Molt Honorable senyor Pasqual
Maragall, President de la Generalitat de Catalunya.

Arran de la renúncia del senyor Valentí Puig com a
membre del jurat del Premi Internacional Catalunya,
s’hi ha incorporat el senyor Xavier Rubert de Ventós, al
qual el President del jurat li ha designat les funcions
executives.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les negociacions
amb les caixes d’estalvis catalanes per
a determinar llur aportació econòmica
a programes socials i culturals per a
l’any 2004
Tram. 314-00745/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00745/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les negociacions amb les caixes d’estalvis
catalanes per a determinar llur aportació econòmica a
programes socials i culturals per a l’any 2004

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
00745/07, formulada per la Il·lustre diputada senyora
Carme-Laura Gil i Miró, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, d’acord amb allò que estableixen els
articles 132 i 133 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya, i en nom del Consell Executiu, em corres-
pon informar del següent:

En data 26 d’abril de 2004, es van signar els convenis
corresponents amb la Federació de Caixes Catalanes.

Quant a si el Departament de Cultura seguirà sent la
part negociadora i receptora de dita aportació econòmi-
ca, us fem avinent que, des de l’any 2002, la part nego-
ciadora de les aportacions econòmiques, tant amb les
Caixes com amb els departaments afectats, és el Depar-
tament d’Economia i Finances. Els receptors de les
aportacions són directament els organismes i entitats a
proposta del Departament de Cultura i dels altres de-
partaments que, per assignació actual de competències,
duen a terme programes socials i culturals.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la renovació i l’im-
puls del Patronat Català Pro Europa
Tram. 314-00748/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00748/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la renovació i l’impuls del Patronat Català
Pro Europa

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cambra i Giné, Josefina

El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar per
mitjà del Decret 195/2004 de 24 de febrer, de reestruc-
turació parcial del Departament de la Presidència de la
Generalitat, que el Patronat Català Pro Europa es rela-
cionaria amb la Generalitat mitjançant aquest Departa-
ment. En el Decret es precisa, per primera vegada d’en-
çà de la creació d’aquest consorci l’any 1982, com el
Patronat Català Pro Europa es relaciona formalment
amb l’estructura administrativa del Govern català.

És voluntat del Govern reforçar les línies i les prioritats
de l’actuació del Patronat Català Pro Europa envers la
pròpia administració de la Generalitat, envers les admi-
nistracions locals catalanes i envers la societat civil del
nostre país.

Per a permetre aquest reforçament i impuls del Patro-
nat Català Pro Europa, el Govern de la Generalitat ex-
pressa la seva voluntat d’ampliar la composició del
consorci amb l’entrada de diferents noves entitats pú-
bliques catalanes, de renovar-ne les diferents seccions
del seu Consell Consultiu i d’establir un mecanisme
estable de relació i de treball amb el Govern.

El passat dia 17 de febrer es va celebrar una reunió del
Ple del Patronat Català Pro Europa sota la presidència
del Molt Hble. Sr. Pasqual Maragall, president de la
Generalitat de Catalunya. En el transcurs del Ple es va
decidir, per unanimitat, nomenar l’Excma. Sra. Anna
Terrón i Cusí secretària general del Patronat Català Pro
Europa.

Actualment la secretària general del Patronat està ela-
borant una proposta de reforma dels Estatuts de funci-
onament i règim intern de l’entitat, per recollir els ob-
jectius expressats anteriorment. Aquesta proposta serà
presentada i debatuda en la propera reunió del Ple del
Patronat Català Pro Europa.

D’altra banda, la Secretària general del Patronat Cata-
là Pro Europa ha expressat el seu interès a comparèixer
davant la Comissió Permanent de Legislatura sobre la

Unió Europea del Parlament de Catalunya, per exposar-
hi els eixos de la reforma.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Josep Bargalló Valls
Conseller en cap

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures que
adoptarà davant la crisi oberta en el
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-00749/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00749/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les mesures que adoptarà davant la crisi
oberta en el Servei d’Ocupació de Catalunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

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 informar del següent:

Al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) no es dóna
cap crisi. Tan sols s’ha produït la renúncia, «per motius
personals» tal i com consta als escrits adreçats al seu
Director, a continuar assumint les responsabilitats de
gerència i subdirecció per part de tres persones. En
conseqüència amb aquesta renúncia, s’han pres les
mesures adients i s’ha procedit al nomenament de nous
subdirectors generals.

D’altra banda, el SOC continua treballant intensament
per tal d’assolir els objectius que té marcats i de fer-ho
amb la major eficàcia i eficiència possibles. A aquest fi,
el passat mes de gener es va portar a terme el desplega-
ment del SOC, tant orgànicament com funcional. Des-
plegament que no havia estat realitzat per l’anterior
Govern, malgrat que la LLEI 17/2002, de 5 de juliol,
d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del
Servei d’Ocupació de Catalunya, va ser publicada al
DOGC el 12 de juliol del mateix any.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep Maria Rañé i Blasco
Conseller de Treball i Indústria
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la utilització d’un
vehicle dels anomenats «egipcis» en
les darreres nevades, a Matadepera
(Vallès Occidental)
Tram. 314-00750/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00750/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la utilització d’un vehicle dels anomenats
«egipcis» en les darreres nevades, a Matadepera (Vallès
Occidental)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos les
consideracions següents:

Primer. El Departament d’Interior no ha autoritzat la
utilització d’un vehicle de la marca Pegaso, anomenat
«egipcis» ni en el terme municipal de Matadepera (Va-
llès Occidental) ni en cap altre terme municipal.

Segon. El parc de bombers de Matadepera des de l’1
d’octubre de 2003 fins ara ha fet quatre serveis a cau-
sa de la neu i en tots els casos s’ha utilitzat vehicles
lleugers tot terreny.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el foment de la
confiança en el comerç electrònic
Tram. 314-00751/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00751/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el foment de la confiança en el comerç
electrònic

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

D’acord amb allò que disposen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau

fer-vos avinent que, per tal de fomentar la confiança en
el comerç electrònic es duran a terme les següents ac-
tuacions:

– Informació i formació al consumidor sobre criteris
per comprar segur a través del correu electrònic.

– Campanyes específiques de control sobre el comerç
electrònic.

Així mateix, i per tal de potenciar el posicionament de
Catalunya i de les seves empreses en l’ús de les noves
tecnologies, s’impulsen diversos programes de suport
a la presència de les empreses a internet i mercats digi-
tals d’àmbit internacional.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Pere Esteve i Abad
Conseller de Comerç, Turisme i Consum

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els treballadors
que practiquen el teletreball
Tram. 314-00752/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00752/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els treballadors que practiquen el teletreball

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

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 informar del següent:

L’existència a Catalunya de persones que treballen
mitjançant sistemes telemàtics és clara i, com es dedu-
eix de diferents enquestes i treballs publicats els darrers
anys, el seu pes dins del teixit econòmic català és cada
cop més significatiu.

En aquests moments, el Consell de Treball Econòmic i
Social de Catalunya està elaborant un estudi que trac-
ta d’analitzar el teletreball com a forma de consolida-
ció del treball en xarxa, s’aborden les diverses tipolo-
gies existents, els factors impulsors i, alhora, els seus
frens. L’estudi farà també una menció especial al règim
jurídic del teletreball, el dependent i l’autònom, i a les
seves dimensions econòmiques i socials.

Ara bé, actualment, no es disposa de cap registre oficial
que permeti quantificar quantes persones hi treballen.
Majoritàriament, els teletreballadors realitzen la seva
activitat com a autònoms i, per tant, aquesta activitat
queda en el marc de la relació directa entre empresa i
teletreballador. El teletreball no és una professió en si
mateix, és una eina, un instrument.

1.25.15.
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D’altra banda, el teletreball comença a tenir una impor-
tància progressiva donades les noves possibilitats que
ha obert de major flexibilitat en la prestació de treball,
d’una millor conciliació de la vida laboral i familiar i
d’integració dels treballadors discapacitats, ja que per-
met que el treball es realitzi des del domicili del treba-
llador o des d’un altre espai físic que no sigui el de la
seu de l’empresa o centre de treball pròpiament dit.

Les relacions laborals d’aquesta modalitat de treball no
es diferencien en absolut d’aquelles en els quals la pres-
tació de serveis es realitza en l’empresa o centre de tre-
ball; i per tant, no hi ha cap tipus de modificació en els
drets sindicals, laborals i empresarials reconeguts a les
lleis vigents.

Tot i això, cal tenir present, per una banda, l’eventua-
litat que quedin afectats altres drets que la jurisprudèn-
cia i la negociació col·lectiva ha anat redefinint i, per
una altra, el fet obvi que l’allunyament del centre de
treball físic pot generar disfuncions en la jornada i ho-
rari i/o en la pràctica d’altres drets reconeguts per la
norma, així com una desprotecció en matèria de segu-
retat i salut laboral.

Amb l’objectiu de pal·liar en la mesura del possible
aquestes disfuncions, els agents socials europeus van
signar l’Acord Marc Europeu sobre el Teletreball el 16
de juliol de 2002. Un cop establert aquest Acord Marc,
cal contribuir, a través de la negociació col·lectiva sec-
torial i/o empresarial, a impulsar el veritable desenvo-
lupament del teletreball. En aquest sentit, des del Go-
vern es recolzarà els agents socials en la seva tasca
implantadora de l’Acord als nivells en tots els nivells
que sigui necessari.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep Maria Rañé i Blasco
Conseller de Treball i Indústria

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’aprofitament per
les escoles catalanes dels recursos i
les possibilitats que ofereix Internet
Tram. 314-00753/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00753/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’aprofitament per les escoles catalanes dels
recursos i les possibilitats que ofereix Internet

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

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 informar del següent:

Per tal que els centres docents de Catalunya puguin
utilitzar Internet de manera sistemàtica, són necessàries
una sèrie d’infrastructures com ara la connexió per
banda ampla, el cablatge intern dels edificis escolars
que permeti connectar-s’hi a totes les aules, equipa-
ments informàtics i videoprojectors. També cal dispo-
sar de continguts apropiats als diversos currículums,
formació del professorat i mesures organitzatives dels
centres.

L’estudi de la Universitat Oberta de Catalunya al qual
fa referència l’il·lustre diputat en aquesta pregunta fou
realitzat coincidint amb la implantació de la xarxa de
telecomunicacions de banda ampla, que a hores d’ara
ja ha entrat en funcionament a la pràctica totalitat de
centres públics de Catalunya. Actualment s’inicia un
projecte sistemàtic de cablatge de centres d’ensenya-
ment, i es preveu incrementar de manera molt impor-
tant la disponibilitat d’ordinadors i videoprojectors a les
aules.

La dotació d’infrastructures va lligada a la potenciació
de les actuacions de formació del professorat, les quals
ja tenen un gran volum. En aquest sentit, l’oferta de
formació permanent del professorat del Departament
d’Ensenyament preveu per al curs 2004-2005 cursos
telemàtics sobre les possibilitats de l’aprofitament cur-
ricular d’Internet, adreçats a professorat d’educació
primària i d’educació secundària, agrupats per àrees
curriculars. Així mateix, aquest Departament farà una
divulgació molt més àmplia dels continguts i serveis del
portal educatiu edu365.com –que des del seu inici l’any
2001 ha anat incrementant els materials directament
disponibles per a l’alumnat– i del portal xtec.es, adre-
çat al professorat.

Els plans d’actuació del Departament d’Ensenyament
per aquesta legislatura inclouen també el reforçament
de les estructures de suport al funcionament i gestió de
les tecnologies de la informació i la comunicació als
centres docents.

D’altra banda, els serveis de gestió dels centres docents
per Internet es complementaran properament mitjan-
çant el nou Sistema d’Administració i Gestió Acadèmi-
ca (SAGA), permetent així que les famílies puguin dis-
posar de nous canals de comunicació amb els centres i
amb el professorat.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines actuacions
té previstes l’Agència Catalana de l’Ai-
gua per a garantir el correcte submi-
nistrament d’aigua a Montmajor (Ber-
guedà)
Tram. 314-00756/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00756/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quines actuacions té previstes l’Agència
Catalana de l’Aigua per a garantir el correcte subminis-
trament d’aigua a Montmajor (Berguedà)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Homs i Ferret, Francesc

Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i
Habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt, conjuntament amb
la iniciativa amb número de tramitació 314-00757/07.

1. L’abastament d’aigua potable al municipi de Mont-
major està contemplat en el «Projecte constructiu per
l’abastament en alta des de la Llosa del Cavall a les
comarques del Solsonès, l’Anoia i el Bages», projecte
declarat d’interès general per la Llei 10/2001, de 5 de
juliol, del Plan Hidrológico Nacional, que recull el llis-
tat d’inversions d’obres hidràuliques a realitzar pel
Govern de l’Estat durant el període 2001-2008, en apli-
cació de les previsions establertes en els Plans Hidro-
lògics de Conca.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Montmajor ha pro-
posat diverses actuacions per a la millora en l’abas-
tament d’aigua municipal –sector de Sant Feliu de
Lluelles i sector Sorba– i, atès que es tracta d’actua-
cions en la xarxa de distribució en baixa, resten fóra
de l’àmbit de finançament de l’Agència Catalana de
l’Aigua.

Actualment, el Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, està
elaborant el Pla d’Abastament de Catalunya que, un
cop redactat i aprovat, determinarà les principals actu-
acions a desenvolupar per a millorar, de manera efici-
ent i sostenible, l’abastament als municipis catalans.

2. L’Agència Catalana de l’Aigua va aprovar, en data
17 de juliol de 2003, l’actuació de «Portada d’aigües a
Viver i Serrateix des del sistema d’abastament de Mont-
major», i va acordar l’atorgament d’una atribució de
fons corresponent al 80% del seu pressupost. L’execu-

ció de les obres correspon a l’Ajuntament de Viver i
Serrateix.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines actuacions
té previstes l’Agència Catalana de l’Ai-
gua per a garantir el correcte submi-
nistrament d’aigua a Viver i Serrateix
(Berguedà)
Tram. 314-00757/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00756/07.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’atorgament i la
convocatòria d’ajuts per al foment de
la internacionalització de l’economia
catalana
Tram. 314-00758/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00758/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’atorgament i la convocatòria d’ajuts per al
foment de la internacionalització de l’economia ca-
talana

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

D’acord amb allò que disposen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau
fer-vos avinent que, els programes d’ajudes a la inter-
nacionalització de les empreses preveuen mobilitzar
entorn els 270 milions d’euros. D’aquests, una part
provenen dels pressupostos del COPCA, comptant amb
l’acord que aquest organisme subscriu amb una vinte-
na d’entitats financeres per a la seva participació en les
diferents línies de crèdit a la internacionalització.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Pere Esteve i Abad
Conseller de Comerç, Turisme i Consum
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’acord de cons-
titució del nou Consorci Sanitari de
Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 314-00760/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00760/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’acord de constitució del nou Consorci
Sanitari de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

En la sessió del 21 d’octubre de 2003, el Govern de la
Generalitat va adoptar un Acord pel qual s’aprovaven
els Estatuts del Consorci Sanitari de Mollet del Vallès
(al qual es va donar publicitat mitjançant Resolució
SSS/3382/2003, publicada al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya núm. 4009, de 13.11.2003). La
Generalitat participa en aquest consorci a través del
Servei Català de la Salut.

L’acord entre les entitats es formalitza en el moment en
què s’eleva a públic, mitjançant escriptura notarial, la
constitució del consorci (9 de març de 2004).

Amb caràcter previ a aquest acte, els respectius òrgans
superiors de govern de cadascuna de les entitats
consorciades havien aprovat la constitució del consor-
ci i els seus Estatuts:

– Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en
sessió ordinària de 27 de maig de 2003 i Acord del
Govern de la Generalitat en sessió de 21 d’octubre de
2003.

– Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès de data 25
de març de 2003.

– Reunió extraordinària del Patronat de la Fundació
Privada Hospital de Mollet, en data 21 de juliol de
2003.

En data 9 de març de 2004, les entitats consorciades
(Servei Català de la Salut, Ajuntament de Mollet del
Vallès i Fundació Privada Hospital de Mollet) van com-
parèixer davant el Notari, per a procedir a formalitzar
la constitució del consorci.

El Servei Català de la Salut ha de facilitar la construc-
ció, equipament i posada en funcionament del nou cen-
tre hospitalari de Mollet del Vallès, d’acord amb les
previsions que s’estableixin en el Pla Funcional del nou
hospital, un cop hagi estat aprovat pel Consell Rector
del Consorci Sanitari de Mollet del Vallès i pel Servei
Català de la Salut. El Servei Català de la Salut ha assu-
mit el compromís d’oferir el suport econòmic oportú al

Consorci per afrontar la referida construcció, incloent
la despesa financera. En conseqüència, no s’ha concre-
tat, encara, l’import definitiu d’aquesta actuació ni els
mecanismes que utilitzarà el Servei Català de la Salut
per a possibilitar-la. Per a completar la informació en
aquest sentit, cal afegir que el Servei Català de la Salut
s’ha reservat la decisió d’optar pel model de suport
econòmic a la iniciativa que estimi més convenient. Els
termes d’aquests compromisos consten a l’acord de
constitució del Consorci i a la disposició addicional
segona dels Estatuts.

Barcelona, 11 de maig de 2004

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Sanitat i Seguretat Social

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’adquisició de 58
vehicles de bombers
Tram. 314-00761/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00761/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’adquisició de 58 vehicles de bombers

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos les
consideracions següents:

Atesa l’ordre d’immobilització total dels 58 vehicles
autobomba rural pesant (BRP), coneguts com «egip-
cis», emesa pel Departament d’Interior, i la necessitat
que aquests vehicles fossin substituïts per vehicles nous
abans de l’inici de la campanya forestal d’estiu, aquest
Govern va autoritzar, en data 7 de gener de 2004, la
despesa extraordinària de 24.095.520,00 euros per a
l’adquisició per arrendament financer durant 144 me-
sos, en 13 anualitats, de 58 vehicles autobomba.

L’adquisició d’aquests nous vehicles s’ha fet per con-
curs, amb tramitació urgent i procediment restringit
(DOGC 4063, de 4 de febrer de 2004) i el termini de
lliurament dels vehicles és el 15 de juny de 2004.

La destinació dels vehicles serà la següent: a la Regió
d’Emergències Centre 9, a la Regió d’Emergències de
Lleida 14, a la Regió d’Emergències de Girona 12, a la
Regió d’Emergències de Tarragona i Terres de l’Ebre
10, a la Regió d’Emergències Metropolitana Sud 8 i a
la Regió d’Emergències Metropolitana Nord 5.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la creació de
l’Agència Catalana d’Inversions
Tram. 314-00763/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00763/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per es-
crit sobre la creació de l’Agència Catalana d’Inversions

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

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 informar del següent:

La creació d’una Agència Catalana d’Inversió és l’ins-
trument clau que respon a l’exigència de desenvolupar
polítiques proactives que promoguin les inversions
empresarials generadores d’ocupació estable i de qua-
litat, així com que aportin millores tecnològiques i
complementin el teixit empresarial i econòmic de Ca-
talunya.

Els objectius de l’Agència són els següents:

– Promoció de la implantació a Catalunya de noves
activitats empresarials en relació amb la nova situació
socioeconòmica i als factors de competitivitat propis de
Catalunya.

– Recolzar la creació de noves empreses, així com la
consolidació i expansió de les existents.

– Incrementar el nivell de competitivitat internacional
de les empreses catalanes a través de la promoció i re-
colzament d’aliances estratègiques, acords de transfe-
rència de tecnologia i «join-ventures» entre empreses
catalanes i estrangeres.

Davant la necessitat d’iniciar aquestes actuacions amb
certa urgència, l’Agència ha començat a treballar en
base a una part de l’actual estructura i recursos del Cidem,
organisme que també depèn del Departament de Tre-
ball i Indústria.

La dotació pressupostària es troba pendent de publica-
ció en la Llei de Pressupostos i la forma jurídica que
adoptarà està en estudi. De moment els recursos hu-
mans de que disposa l’Agència són de 23 persones en-
tre les oficines a Barcelona i les delegacions a l’estran-
ger. En relació a la regulació de l’Agència, en aquests
moments s’està preparant el projecte de llei que regu-
larà l’organisme.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep Maria Rañé i Blasco
Conseller de Treball i Indústria

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la destinació de
6,5 milions d’euros per a impulsar la
competitivitat de les petites i les mitja-
nes empreses comercials
Tram. 314-00764/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00764/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la destinació de 6,5 milions d’euros per a
impulsar la competitivitat de les petites i les mitjanes
empreses comercials

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

D’acord amb allò que disposen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau
fer-vos avinent que:

1. La resolució de convocatòria per a la concessió
d’ajuts per a la renovació de l’activitat comercial i el
foment de la cooperació empresarial en els comerços
de Catalunya en la que es preveu inicialment una dota-
ció pressupostària de 6.500.000 d’euros va ser aprova-
da pel Consell General del Consorci de la Promoció
Comercial de Catalunya en sessió celebrada el dia 19
de febrer de 2004.

2. L’esmentada resolució de convocatòria fou publicada
al DOGC del dia 2 d’abril de 2004.

3. S’ha pogut disposar del percentatge autoritzat pel
Departament d’Economia i Finances sobre l’import
total de la partida 18.11.742.180000/7531, del pressu-
post prorrogat 2003.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Pere Esteve i Abad
Conseller de Comerç, Turisme i Consum
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els vessaments de
fuel detectats a dues milles del litoral
de la comarca del Garraf
Tram. 314-00767/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00767/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els vessaments de fuel detectats a dues
milles del litoral de la comarca del Garraf

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rull i Andreu, Josep; Orriols i Sendra,
Esteve

Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i
Habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

El passat 13 de març, el Departament de Medi Ambient
i Habitatge va tenir notícies de la localització d’un fra-
ret (Fratercula arctica) impregnat de taques de petroli
recent a la platja de Canyelles de Lloret de Mar (la Sel-
va). L’endemà, 14 de març, se’n van trobar dos, un a
Pineda de Mar i l’altre a Sant Pol de Mar. El dilluns 15,
un més a Castelldefels, i el dimarts 16 es van recollir
altres tres exemplars, un a Lloret de Mar i dos a la platja
de la Barceloneta. Les aus afectades van ser trasllada-
des al Centre de recuperació de fauna salvatge de
Torreferrussa per seguir el procés de recuperació ade-
quat per a ocells petrolejats.

El Departament de Medi Ambient va procedir a activar
els mitjans aeris de l’Agència Catalana de l’Aigua, i es
van realitzar vols d’inspecció ocular amb ultralleuger
des de Calella de Mar fins a Tarragona no detectant cap
alteració de la qualitat de l’aigua ni cap taca. Així ma-
teix el Cos d’Agents Rurals va fer inspeccions per les
platges i aigües de les comarques del litoral a la recer-
ca de nous exemplars.

També des de dilluns 15 de març, la Unitat d’Aigües
Marines de l’Agència Catalana de l’Aigua va estar ins-
peccionant les platges sense detectar cap taca de petroli
ni a les platges ni al mar. El dimecres 17 de març els
tècnics van visitar les platges dels municipis de Vila-
nova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels i Gavà. Per pri-
mera vegada es van trobar residus d’hidrocarburs, ma-
joritàriament a les platges de Sitges, dels quals se’n van
prendre mostres i van ser traslladades al laboratori de
l’ACA per a la seva anàlisi.

L’Agència Catalana de l’Aigua va contactar amb la
Societat Estatal de Salvament Marítim (SASEMAR)

per confirmar si tenien coneixement de l’existència
d’algun abocament o vessament de petroli mar endins.

El matí del dijous, 18 de març, Salvament Marítim
va informar al Centre d’Emergències de Catalunya
(CECAT) de l’existència d’una taca de residus oliosos
amb fragments de quitrà de 15 cm, situada a unes 2
milles de la costa, entre Sitges i Vilanova i la Geltrú.
Immediatament, la Direcció General d’Emergències i
Seguretat Civil va activar la fase d’Alerta del Pla Espe-
cial d’Emergències per Contaminació Accidental d’Ai-
gües Marines a Catalunya (CAMCAT), fet que suposa-
va la convocatòria del consell assessor del Pla.

Les primeres informacions de l’Avió de Vigilància i
Atac (AVA) que va sobrevolar la zona parlaven d’un
conjunt de taques delimitat per un radi d’uns 2 x 1,2 km.
A més de l’AVA, dues barques «pelicans» de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, dues embarcacions de la
Guàrdia Civil equipades amb barreres de contenció, i
dues de Salvament Marítim treballaven en la gestió de
l’emergència fent un seguiment de l’evolució de les
taques.

Durant el divendres 19 de març van estar treballant en
la dispersió de la taca els següents efectius: dues embar-
cacions ràpides i el vaixell «Antàrtic» de Salvament
Marítim, una embarcació lleugera de la Creu Roja, una
embarcació ràpida de la Guàrdia Civil del mar, el vai-
xell «Xabec» de Vigilància Pesquera, i dos pelicans de
l’Agència Catalana de l’Aigua. Per aire, la tasca dels
vaixells rebia el suport de dos helicòpters, de Salvament
Marítim i de Bombers de la Generalitat, que sobrevo-
laven periòdicament la zona per tal de seguir la trajec-
tòria de les taques.

Les analítiques efectuades per l’Agència Catalana de
l’Aigua van confirmar que l’hidrocarbur de les aus i
dels residus de les platges era el mateix i que la proce-
dència més probable era la neteja dels tancs d’una em-
barcació.

Pel que fa a l’estat de les platges, les zones on es va
produir més aportació de residus sòlids van ser les plat-
ges de Sitges i Sant Peres de Ribes. Amb menor quan-
titat, es van trobar restes de residus sòlids a la costa del
Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà, Vilanova i la Gel-
trú, Torredembarra i Roda de Barà. El CECAT va infor-
mar els municipis de la zona de la probable aportació
de residus solidificats a les seves platges.

Durant el matí del dissabte 20 de març, van treballar a
la zona un helicòpter del Departament d’Interior –que
va sobrevolar la costa des del Garraf fins al Delta de
l’Ebre–, un avió de Salvament Aeri de Rescat (SAR) i
un avió «Falcón» (França), que van realitzar tasques de
vigilància a alta mar entre la Península i les Illes Bale-
ars per comprovar, efectivament, la inexistència d’altres
taques. Efectius de l’Agència Catalana de l’Aigua van
continuar treballant a la zona costanera amb dues em-
barcacions pelicans, constatant que no hi havia cap in-
cidència remarcable.

Així, el 20 de març, el consell assessor del Pla d’Emer-
gències CAMCAT reunit per fer el seguiment de l’epi-
sodi de contaminació marina, va sol·licitar a la Direcció
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General d’Emergències i Seguretat Civil la desactivació
de la fase d’alerta del Pla. La desactivació es va portar
a terme a les 16.00h, donat que les tasques a les costes
del Garraf, Tarragona i Baix Penedès havien estat eli-
minades amb èxit i s’havia restituït la normalitat a les
platges, gràcies a l’actuació dels diferents efectius que
hi van treballar.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció d’un
centre d’educació preescolar de titula-
ritat municipal al Pla de Santa Maria
(Alt Camp)
Tram. 314-00769/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00769/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la construcció d’un centre d’educació pre-
escolar de titularitat municipal al Pla de Santa Maria
(Alt Camp)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Montserrat i Miquel, Mateu; Riera i Pairó,
Albert

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 informar del se-
güent:

L’Ajuntament del Pla de Santa Maria va promoure la
construcció d’un centre d’educació preescolar, per
la qual cosa va sol·licitar la desafectació d’aules de la
planta baixa del CEIP Sant Ramon.

Per Resolució del 9 de març de 2004, el director dels
Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona va re-
soldre no autoritzar l’esmentada desafectació d’acord
amb els criteris següents:

– El CEIP Sant Ramon no disposa actualment d’espais
excedents, tenint en compte la previsió d’escolarització.

– El Departament d’Ensenyament està ampliant l’edi-
fici d’aquest centre. En el programa de RAM 2003 es
van incloure dues aules, la construcció de les quals ja
ha estat enllestida. Així mateix, dins la previsió de
RAM 2004 s’ha inclòs la construcció de dues aules
més, que podran ser ocupades a partir de l’any 2005.
Per motius de seguretat, les dues aules ja construïdes,
situades a la planta baixa del CEIP, no poden ser ocu-
pades fins que estiguin acabades les aules situades per
sobre d’aquestes.

L’Ajuntament del Pla de Santa Maria és qui ha de bus-
car una solució alternativa per a la ubicació de la llar
d’infants municipal.

Barcelona, 11 de maig de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre les mesures
d’actuació en la línia elèctrica que en-
llaçarà Sentmenat (Vallès Occidental),
Bescanó (Gironès) i Baixàs (Rosselló,
França)
Tram. 314-00770/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00770/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les mesures d’actuació en la línia elèctrica
que enllaçarà Sentmenat (Vallès Occidental), Bescanó
(Gironès) i Baixàs (Rosselló, França)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Fernández i Teixidó, Antoni

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 informar del
següent:

La Planificació de la xarxa de transport d’energia elèc-
trica 2002-2010, aprovada pel Govern de l’Estat, pre-
veu la línia de 400 kV Sentmenat - Vic - Bescanó i la
interconnexió Espanya - França, mitjançant la línia de
400 kV que anirà de la futura subestació de Bescanó a
Figueres i d’aquí fins a Baixàs (França).

En relació a la línia Sentmenat - Bescanó el Depar-
tament de Treball i Indústria, en aplicació del conveni
de tramitació d’expedients amb el Govern de l’Estat, ha
tramitat l’expedient d’autorització administrativa i de-
claració d’impacte ambiental d’aquesta instal·lació. En
data 14.3.2003, un cop finalitzada la tramitació, es va
trametre l’expedient, per tal de que, si s’escau, l’Admi-
nistració Central, com a òrgan competent atorgui la
Declaració d’Impacte Ambiental i l’Autorització Admi-
nistrativa prèvia.

En relació a la línia Bescanó - Figueres - Baixàs, l’em-
presa responsable de la seva execució, Red Eléctrica de
España, no ha iniciat la tramitació del projecte, ni sol·li-
citat l’autorització administrativa prèvia.

En el moment que es disposi d’informació s’analitza-
rà per tal d’identificar les implicacions energètiques i
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territorials i es procedirà a informar a totes les Adminis-
tracions afectades.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep Maria Rañé i Blasco
Conseller de Treball i Indústria

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures d’ac-
tuació pel que fa a l’Agència Catalana
del Consum
Tram. 314-00771/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00771/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les mesures d’actuació pel que fa a l’Agèn-
cia Catalana del Consum

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Fernández i Teixidó, Antoni

D’acord amb allò que disposen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau
fer-vos avinent que, l’Agència Catalana del Consum,
com a màxima autoritat en matèria de consum, és pre-
vist que realitzi totes les actuacions pròpies de les seves
competències: informació, formació,

educació, assessorament, mediació, arbitratge, inspec-
ció i control de la disciplina del mercat, difusió, pro-
moció, foment i relacions institucionals.

Com a mesures concretes, es preveu impulsar les se-
güents:

– La formació i la informació a totes les persones con-
sumidores i usuàries, directament o a través dels mit-
jans telemàtics, per tal de garantir la protecció dels seus
drets.

– L’educació dels joves en els hàbits del consum res-
ponsable per mitjà de l’Escola de Consum.

– La conscienciació en favor d’un consum sostenible i
solidari.

– La formació de tots els agents econòmics que produ-
eixen i/o posen al mercat béns i serveis.

– La potenciació de la mediació i l’arbitratge com a
eines de resolució de conflictes.

– La descentralització dels col·legis arbitrals en el ter-
ritori.

– La millora de la capacitat inspectora, amb coordina-
ció amb els consells comarcals i les oficines de consum
municipals.

– La realització de disposicions normatives dirigides a
assegurar la protecció dels drets dels consumidors i el
control de la disciplina de mercat.

– L’establiment d’una xarxa, amb cooperació amb l’ad-
ministració local, per tal de garantir l’apropament al
ciutadà de les oficines d’atenció al consumidor.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Pere Esteve i Abad
Conseller de Comerç, Turisme i Consum

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre com pensa inter-
venir judicialment en el contenciós
sobre els fons d’art sacre de la diòce-
si de Lleida
Tram. 314-00773/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00773/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre com pensa intervenir judicialment en el
contenciós sobre els fons d’art sacre de la diòcesi de
Lleida

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
00773/07, formulada per l’Il·lustre diputat senyor Josep
Grau i Seris, del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, 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 informar del
següent:

El proppassat mes de febrer, la Secretaria d’Estat del
Vaticà desestimà el recurs presentat pel bisbe de Llei-
da de 22 de juliol de 1998, i dictà una resolució per la
qual es determina la represa dels treballs de la Comis-
sió mixta interdiocesana.

El Govern, per tant, en aquest moment està amatent als
treballs de l’esmentada Comissió, aportant –si escau–
tota aquella documentació que pugui aclarir, des d’un
punt de vista tècnic i historiogràfic, dades referents a
les obres objecte de negociació per tal de defensar la
permanència a Catalunya d’un patrimoni que hi és per
raons d’un procés històric absolutament legítim. El
Govern, en tot moment, estarà obert al diàleg construc-
tiu en el marc del més estricte respecte al dret i a la
normativa internacional relativa a patrimoni cultural.

Barcelona, 10 de maig de 2004

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el compromís que
el parc de bombers de Balaguer (No-
guera) tingui un helicòpter de salva-
ment
Tram. 314-00775/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00775/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el compromís que el parc de bombers de
Balaguer (Noguera) tingui un helicòpter de salvament

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que habitualment, i d’acord amb les estratègies per
fer front als incendis forestals durant la campanya fo-
restal, és a dir els mesos centrals de l’estiu, Balaguer és
la base d’un helicòpter bombarder destinat a la lluita
contra els incendis forestals.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la troballa de res-
tes arqueològiques en un solar de la
Rambla de Ferran, de Lleida (Segirà),
que podrien ser les de la muralla medi-
eval del segle XIV
Tram. 314-00776/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00776/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la troballa de restes arqueològiques en un
solar de la Rambla de Ferran, de Lleida (Segrià), que
podrien ser les de la muralla medieval del segle XIV

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
00776/07, formulada per l’Il·lustre diputat senyor Josep

Grau i Seris, del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, 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 informar del
següent:

L’any 2002 amb motiu del projecte de construcció d’un
edifici de nova planta al solar de Rambla Ferran núm.
1, cantonada Baixada de la Trinitat i carrer Blanquers
de Lleida (Segrià), es van fer excavacions arqueològi-
ques. Al solar es descobreixen les restes d’un tram de
la muralla medieval de la ciutat, de diverses fases des
d’època andalusina fins l’edat moderna i les estructu-
res d’una adoberia dels segles XIII-XIV.

El 9 de gener de 2003, la Comissió Territorial del Pa-
trimoni Cultural de Lleida, analitza l’estudi previ d’ade-
quació de les restes arqueològiques aparegudes en el
solar on estava projectat el nou edifici. Aquest estudi va
ser informat favorablement ja que preveia la conserva-
ció de les restes arqueològiques.

Amb data 7 de juliol de 2003, l’arquitecte de l’obra
demana un informe tècnic per tal de poder-lo presentar
a l’Ajuntament, que es realitza des del Servei Territo-
rial de Lleida.

En la documentació presentada per a la sol·licitud de
l’informe s’explicitava la conservació de les restes i la
seva accessibilitat. L’informe abans esmentat feia refe-
rència a la necessitat d’un informe favorable de la Co-
missió Territorial de Patrimoni Cultural i demanava les
següents precisions:

– La forma d’accedir i visitar les restes arqueològiques.

– L’efectuació real sobre les restes arqueològiques de
l’estructura del sostre proposat.

– Disposar la primera jàssera paral·lela a la façana de la
Rambla Ferran, alineada d’acord al mur arqueològic
situat a sota seu.

La proposta en general es veia correcta i a part de recor-
dar les prescripcions legals s’aconsellava concertar en
un futur, mecanismes de gestió d’aquest patrimoni ar-
queològic, que possibilitessin la seva recepció social i
difusió, vinculades a les institucions museològiques de
la ciutat.

Posteriorment, la promotora de l’obra sol·licita la mo-
dificació del projecte. La infiltració d’aigua freàtica no
feia possible que el soterrani fos visitable, i proposa el
rebliment de les restes arqueològiques amb grava, sense
destruir-les.

El 3 de març de 2004, la Comissió Territorial del Patri-
moni Cultural de Lleida, analitza la modificació del
projecte i l’aprova. Les restes arqueològiques de les
muralles i de les adoberies medievals aparegudes en el
solar són cobertes per una capa d’elements polímers i
una capa de grava.

El 2 d’abril de 2004, l’arqueòleg del Servei Territorial
de Cultura a Lleida, constata que s’ha rebaixat el nivell
general de les graves aportades al solar per cobrir les
restes arqueològiques i la construcció de la solera de
formigó d’una grua. Aquestes actuacions no estaven
contemplades en el projecte aprovat per la Comissió
Territorial del Patrimoni Cultural de Lleida. Malgrat
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l’incompliment, aquesta actuació no provoca desper-
fectes en el jaciment.

El 20 d’abril, es convoca una reunió als Serveis Terri-
torials de Cultura de Lleida, per tractar els darrers es-
deveniments succeïts a la finca de la Rambla Ferran
núm. 1, que suposen l’incompliment de la Comissió
Territorial. Assisteixen representants del Departament
de Cultura i de l’Ajuntament de Lleida. S’arriba a
l’acord que s’estudiaria la llicencia que l’Ajuntament
havia concedit als promotors, tal com es demanava en
l’informe de l’arqueòleg territorial i s’estudien les ac-
cions que cal emprendre.

El 21 d’abril de 2004, es té coneixement de l’obertura
d’un clot per a la instal·lació d’un dipòsit no previst al
projecte d’obra, que provoca la destrucció d’algunes
restes arqueològiques. L’Ajuntament de Lleida paralit-
za les obres per incompliment dels termes en què ha
estat concedida la llicència d’obres.

En conseqüència, el Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Lleida, han valorat inicialment els danys
produïts i està procedint a la redacció d’un informe ex-
haustiu, efectuat pel director de les excavacions, per tal
de valorar amb precisió les estructures derruïdes i tam-
bé, aquelles que han estat parcialment malmeses.

Barcelona, 17 de maig de 2004

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les accions con-
cretes que duu a terme amb relació al
Programa Life de reintroducció de l’ós
bru al Pirineu
Tram. 314-00781/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00781/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les accions concretes que duu a terme amb
relació al Programa Life de reintroducció de l’ós bru al
Pirineu

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i
Habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

En relació amb el seguiment del programa LIFE de
reintroducció de l’ós bru al Pirineu, el Departament
de Medi Ambient i Habitatge, a través de la seva Di-

recció General del Medi Natural, porta a terme les ac-
tuacions que es relacionen tot seguit:

1. Monitorització de la població

– Xarxa de seguiment de l’ós bru a Catalunya, en coor-
dinació amb la Vall d’Aran, Aragó i França.

– Realització d’itineraris per a detectar la presència
d’exemplars.

– Atenció i vigilància diària dels Agents Rurals i els
Guardes de Fauna.

– Actuacions puntuals per a comprovar possibles danys
i indicis.

– Trampeig fotogràfic: en fase d’experimentació. Cam-
panya de seguiment per detectar la presència i la iden-
tificació dels óssos.

– Trampeig de mostres de pèls: en preparació, conjun-
tament amb l’equip de França. Això permetrà la iden-
tificació genètica dels óssos.

2. Prevenció i indemnització dels danys

– Comprovació dels danys per part dels Agents Rurals
i Guardes de Fauna: atacs, nombre de caps de bestiar
morts o ferits, indicis d’ós bru als voltants. Elaboració
d’un informe, amb la complimentació de fitxes, realit-
zació de fotografies i valoració dels possibles danys.

– Tramitació i abonament de la indemnització al propi-
etari del bestiar.

– Conveni de traspàs d’una partida pressupostària de la
Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d’Aran,
en concepte de danys produïts i bestiar desaparegut.

– Control de la ramaderia de les comarques amb pre-
sència d’ós bru, especialment ovelles i cabres.

– Foment dels gossos de protecció dels ramats entre
propietaris i pastors de bestiar. Campanya de cria, do-
nació i educació de gossos de protecció.

3. Conservació de l’hàbitat

– Inclusió de gran part de l’hàbitat utilitzat pels óssos
en l’àmbit de la Xarxa Natura 2000 (regió alpina).

– Creació del Parc Natural de l’Alt Pirineu, espai que
protegeix grans zones habitades per l’ós bru.

– El Programa de Desenvolupament Rural (PDR)
2001-2006 preveu la protecció dels boscos amb presèn-
cia d’ós bru (2.700 Ha)

4. Informació i sensibilització

– Informació i comunicats de premsa.

– Publicació d’articles científics i divulgatius.

– Realització de cursos, conferències i xerrades.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines mesu-
res concretes té previstes per a resol-
dre les denunciades mancances de
personal a les comissaries dels Mos-
sos d’Esquadra de les comarques oc-
cidentals, especialment a la oficina
d’atenció al ciutadà de la comissaria
de la ciutat de Lleida
Tram. 314-00782/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00782/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quines mesures concretes té previstes per a
resoldre les denunciades mancances de personal a les
comissaries dels Mossos d’Esquadra de les comarques
occidentals, especialment a la oficina d’atenció al ciu-
tadà de la comissaria de la ciutat de Lleida

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que la dotació actual de les oficines d’atenció al
ciutadà de la Regió Policial de Ponent és la mateixa que
tenien en els anys anteriors i el servei era considerat
correcte pels responsables del Departament d’Interior
d’aleshores.

No obstant això, com que sempre tot és millorable, en
aquests darrers mesos per assumir puntes elevades de
denúncies sense augmentar el temps d’espera, s’han
establert les mesures següents:

Primer. Els agents de recepció poden recollir denúncies
des del taulell de l’entrada. Disposen d’un ordinador i
d’una impressora. Amb la finalitat que la comunicació
sigui més directa, fàcil i fluïda s’ha instal·lat un vidre
corredor.

Segon. A la sala de recepció s’ha connectat un ordina-
dor a internet perquè el ciutadà pugui fer directament
la denúncia que li valida l’agent que està a la recepció.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines mesures
concretes té previstes per a aconse-
guir la declaració de la zona del con-
gost del Mont-rebei patrimoni de la
humanitat per la UNESCO
Tram. 314-00783/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00783/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quines mesures concretes té previstes per a
aconseguir la declaració de la zona del congost del
Mont Rebel patrimoni de la humanitat per la UNESCO

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i
Habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

El Govern de la Generalitat de Catalunya no ha ende-
gat cap mesura concreta per a la declaració com a pa-
trimoni de la humanitat, per part de la UNESCO, de la
zona del congost de Mont Rebei.

La declaració d’aquesta zona com a patrimoni de la
humanitat ha estat instada per la Diputació de Lleida
conjuntament amb la Fundació Territori i Paisatge.

Cal dir, però, que el congost de Mont Rebei, per les
seves particularitats paisatgístiques, geològiques i bio-
lògiques podria ser mereixedor d’aquesta distinció. Cal
recordar, a més, que espai ja forma part del PEIN de la
serra del Montsec.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els alts càr-
recs i el personal eventual que han
estat cessats o han renunciat al càr-
rec des de la constitució del nou Go-
vern fins a la data de la resposta a
aquesta pregunta
Tram. 314-00791/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00791/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els alts càrrecs i el personal eventual que
han estat cessats o han renunciat al càrrec des de la
constitució del nou Govern fins a la data de la respos-
ta a aquesta pregunta

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdomènech i Cantó, Carles

Remeto la resposta a aquesta pregunta a l’explicació
donada a la pregunta amb número de tramitació 314-
00734/07.

Barcelona, 11 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quins són els mo-
tius que han portat al cessament del
secretari general de Cultura
Tram. 314-00792/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00792/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quins són els motius que han portat al ces-
sament del secretari general de Cultura

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdomènech i Cantó, Carles

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
00792/07, formulada per l’Il·lustre diputat senyor Car-

les Puigdomènech i Cantó, del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb allò que estableixen
els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament de
Catalunya, i en nom del Consell Executiu, em corres-
pon informar del següent:

El canvi de secretari general de Cultura respon a una
remodelació del Departament per assolir els objectius
que com a Govern estan plantejats.

Barcelona, 10 de maig de 2004

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el Compromís per
una nova cultura de l’energia elèctrica,
assumit pel conseller de Medi Ambient
i Habitatge amb la Coordinadora de
plataformes per la defensa del patri-
moni natural
Tram. 314-00797/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00797/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el Compromís per una nova cultura de
l’energia elèctrica, assumit pel conseller de Medi Am-
bient i Habitatge amb la Coordinadora de plataformes
per la defensa del patrimoni natural

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rull i Andreu, Josep

Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i
Habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

El document «Per una nova cultura de l’energia elèc-
trica», signat el 10 de novembre de 2003 a Tortosa, vo-
lia donar resposta a una situació d’enorme incertesa
que s’havia creat a les comarques del sud de Catalunya
al voltant d’un conjunt d’iniciatives d’instal·lació de
grans plantes de producció elèctrica, i d’un grup nota-
ble de parcs eòlics que s’estaven tramitant amb sospi-
tes de poca transparència informativa a les poblacions
afectades.

Actualment, el Govern de la Generalitat de Catalunya
està procedint a un examen rigorós i exhaustiu de tots
els projectes, tant dels autoritzats en el darrer tram de
la legislatura anterior com dels que estan en les fases
finals de la seva tramitació. A més, el Govern ha inici-
at un procés d’adequació del mapa eòlic per incloure
els criteris següents:
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1. Consens

El Departament de Medi Ambient i Habitatge estudia la
reformulació de la Comissió d’assessorament sobre
l’impacte ambiental de l’energia eòlica definit en el
Decret, buscant una major participació i consens terri-
torial. En aquest sentit, la composició de la Comissió
assegurarà la representació política de l’àmbit regional
i local, la representació de promotors de l’energia eò-
lica i de les associacions ciutadanes més representati-
ves de les demarcacions.

2. Planificació territorial

Des del Departament s’introduirà la variable territori-
al en les decisions que afectin la distribució de l’ener-
gia eòlica, respectat els acords locals en aquesta matè-
ria i introduint criteris d’anàlisis diversos (mapa de
vents, criteris paisatgístics, etc.)

3. Reformulació de les zones d’implantació

De las tres zones d’implantació actuals, es proposa la
redefinició en dues úniques zones:

– Zona d’exclusió (implantació eòlica no permesa)

– Zona d’aprovació condicionada a avaluació d’impac-
te ambiental

4. Repartiment de beneficis i projectes integrals

D’una banda, caldrà treballar per a la recerca de fórmu-
les de compensació territorial a partir d’una gestió dels
fons obtinguts de les centrals eòliques. D’altra banda,
es potenciarà el plantejament de projectes integrals que
acompanyin la implantació de l’energia eòlica.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins criteris
aplica el Servei Català de Trànsit per a
determinar com a òptim el nombre de
350 denúncies setmanals per excés
de velocitat
Tram. 314-00798/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00798/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quins criteris aplica el Servei Català de
Trànsit per a determinar com a òptim el nombre de 350
denúncies setmanals per excés de velocitat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rull i Andreu, Josep

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-

nent que el Servei Català de Trànsit no ha donat cap
tipus d’instrucció ni ordre al respecte, ni tampoc des del
comandament de la Divisió de Trànsit dels Mossos
d’Esquadra.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la regulació de les
condicions laborals de les persones
que exerceixen la prostitució
Tram. 314-00803/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00803/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la regulació de les condicions laborals de
les persones que exerceixen la prostitució

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puig i Godes, Felip

Em plau donar resposta a la pregunta de referència amb
el document annex.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Josep Bargalló Valls
Conseller en cap

ANNEX

El tràfic d’éssers humans, principalment dones, per a
exercir la prostitució forçada és un fenomen que s’es-
tà succeint de forma creixent des de fa anys. Aquesta
xacra social necessita d’un enfocament combinat que
integri la protecció dels drets humans i l’ajut a les víc-
times. Amb aquesta finalitat, aquest Govern durà a ter-
me les actuacions següents:

– El nou Pla Operatiu per a l’abordatge integral de la vio-
lència envers les dones i la Llei integral contra la violèn-
cia envers les dones, farà referència al tràfic de dones i
la prostitució forçada a Catalunya, i destinarà els recur-
sos socials adequats amb la finalitat que es persegueix,
que no és només la protecció de la víctima sinó la re-
cuperació integral de la dona. El tràfic és explotació de
la immigració, però les dones traficades no són immi-
grades criminals i cal articular mesures d’assistència i
protecció per a aquestes víctimes: ajut psicològic, mè-
dic, social, administratiu i legal amb la finalitat d’aju-
dar a la seva reintegració en el país d’origen o en el de
destí.

– Promourem una proposta d’Acord del Govern de pre-
sentació davant del Parlament de Catalunya, d’un pro-
jecte de Proposició de Llei al Congrés dels Diputats per
tal d’introduir noves reformes legislatives amb l’objec-
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tiu d’assolir una major eficàcia en la lluita contra el trà-
fic d’éssers humans i evitar espais d’impunitat. Cal es-
tablir un marc legal que permeti protegir a les possibles
víctimes del tràfic sexual i sancionar a aquelles perso-
nes que cometen aquests delictes.

– Col·laborarem i donarem suport a l’Agència Catala-
na de Cooperació al Desenvolupament del Departament
de Governació i Administracions Públiques, per tal
d’incidir en mesures de capacitació i emancipació eco-
nòmica de les dones. Existeix una clara i patent relació
entre pobresa, immigració, tràfic internacional de do-
nes, nens i nenes i prostitució. La prevenció i eradica-
ció del tràfic de persones, especialment dones, reque-
reix un enfocament ampli i internacional, als països
d’origen, trànsit i destí, que inclou mesures per preve-
nir i eliminar aquest tràfic, sancionar a les persones tra-
ficants i protegir les víctimes.

– Impulsarem i proposarem al Departament d’Interior,
l’establiment de mesures de vigilància i seguretat, així
com la coordinació policial i institucional, per tal de
combatre eficaçment el tràfic de persones amb finalitats
d’explotació sexual. Proposarem al Departament d’In-
terior l’elaboració d’un protocol d’actuacions dirigit als
i les membres del cos de Mossos d’Esquadra i a la po-
licia local, sobre la seva actuació contra el tràfic de
dones.

La prostitució es troba actualment aïllada en una «ale-
galitat» que implica la irregularitat i clandestinitat de
l’activitat, així com la negació de drets socioeconòmics.
No és el moment d’invisibilitzar sinó d’establir mesu-
res polítiques per tal de garantir les dones treballadores
sexuals els drets que en gaudeixen la resta de la ciuta-
dania. Amb aquesta finalitat, aquest Govern durà a ter-
me les actuacions següents:

– En primer lloc, és necessari assegurar que les dones
treballadores sexuals ho siguin només per decisió prò-
pia i que puguin abandonar la prostitució si així ho
desitgen. Des de l’Institut Català de la Dona, mitjançant
el Pla d’Igualtat, articularem, en col·laboració amb tots
els Departaments de la Generalitat i amb les entitats
que donen suport a aquests col·lectius, l’establiment de
línies d’intervenció social per tal d’afavorir la inclusió
social d’aquestes dones. En aquest sentit, cal establir
mesures de recolzament econòmic com l’accés a un
habitatge social, impulsar la creació de places d’acolli-
da per a les dones víctimes de tràfic sexual, establir
ajuts i/o subvencions a les empreses que contractin
dones que han exercit la prostitució, realitzar progra-
mes de formació ocupacional i d’inserció sociolaboral,
fomentar l’autoocupació, elaborar instruments que per-
metin conèixer a les dones els recursos socials disponi-
bles, etc.

– Per aquelles dones que per decisió pròpia, decideixin
exercir la prostitució com activitat professional i econò-
mica, recolzarem en col·laboració amb el Departament
de Treball i Indústria i d’acord amb les entitats que
donen suport a aquests col·lectius, el treball autònom
d’aquestes dones per tal de permetre la seva inserció
directa i sense intermediaris que impedeixin qualsevol
forma d’explotació sexual.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les conseqüències
físiques i econòmiques de la ventada i
la pluja continuada dels dies 28, 29 i 30
de març de 2004
Tram. 314-00804/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00804/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les conseqüències físiques i econòmiques de
la ventada i la pluja continuada dels dies 28, 29 i 30
de març de 2004

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puig i Godes, Felip

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que el Departament d’Interior no disposa de l’afec-
tació econòmica que aquest episodi de pluja i vent va
ocasionar a les comarques afectades.

De tota manera, ateses les previsions del Servei Mete-
orològic de Catalunya, des de les 19.30 hores del 27 de
març fins a les 13.45 hores del dia 28 de març, la Direc-
ció General d’Emergències i Seguretat Civil va activar
la fase d’alerta del Pla Neucat a 36 comarques del prin-
cipat.

El dia 29 de març el cos de Bombers de la Generalitat
va atendre un total de 171 emergències derivades de
l’episodi de vent i pluja que va afectar diverses comar-
ques catalanes. Les sortides dels bombers es van comp-
tabilitzar des de les 9.00 h fins a les 22.00 h.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la seguretat durant
el Fòrum de les Cultures Barcelona
2004
Tram. 314-00805/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00805/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la seguretat durant el Fòrum de les Cultu-
res Barcelona 2004

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puig i Godes, Felip

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que aquesta pregunta ha estat resposta amb la pre-
gunta a respondre per escrit sobre l’oferiment fet a la
Guàrdia Urbana i al Cos Nacional de Policia amb mo-
tiu del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004 (tram.
314-00467/07), presentada també pel vostre grup par-
lamentari.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la instal·lació d’una
fàbrica de l’empresa Coca-Cola a San-
ta Maria de Martorelles (Vallès Orien-
tal)
Tram. 314-00806/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00806/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per es-
crit sobre la instal·lació d’una fàbrica de l’empresa
Coca-Cola a Santa Maria de Martorelles (Vallès Ori-
ental)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puig i Godes, Felip

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 informar del següent:

Un projecte d’inversió industrial de la magnitud del de
construcció de la planta embotelladora de l’empresa
Cobega als municipis de Maria de Martorelles i Mon-
tornès del Vallès tindrà el suport del Govern de la Ge-
neralitat en tant que es tracta d’un factor de dinamitza-
ció de l’economia i de creació d’ocupació.

Dit això cal tenir en compte que la paralització del pro-
jecte obeeix a una decisió presa en l’àmbit municipal
per assegurar l’estricte compliment de la legislació
mediambiental. En aquest sentit, cal remarcar que el
Govern de la Generalitat en cap cas interferirà en l’au-
tonomia municipal i que per tant no es qüestionarà la
decisió adoptada, més tenint en compte que l’objectiu
de la mesura és l’assegurament de l’adequació del pro-
jecte a la normativa vigent i que en cap cas s’ha qües-
tionat l’execució del mateix.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep Maria Rañé i Blasco
Conseller de Treball i Indústria

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures per a
combatre la presència de Dreissena
polimorpha (musclo zebrat) al tram in-
ferior del riu Ebre
Tram. 314-00807/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00807/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les mesures per a combatre la presència de
«Dreissena polimorpha» (musclo zebra) al tram inferi-
or del riu Ebre

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puig i Godes, Felip

Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i
Habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

Les mesures que s’han pres des del Departament de
Medi Ambient i Habitatge per tal de combatre la pre-
sència del musclo zebra (Dreissena polimorpha) són
les que es relacionen a continuació:

– S’han elaborat estudis de monitorització i seguiment
de la població de musclo zebra.

– S’ha editat un tríptic sobre el musclo zebra, finançat
pel Projecte LIFE sobre Margaritifera auricularia.

– S’ha prohibit la utilització del musclo zebra com a
esquer de pesca.

– L’Institut de Desenvolupament de les Terres de l’Ebre
ha clausurat alguns embarcadors al riu Ebre i ha ins-
tal·lat diversos punts de desinfecció d’embarcacions.
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Paral·lelament, es preveu que el Servei de Protecció de
la Fauna, Flora i Animals de Companyia, del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge sigui present en la
Comissió Mixta, formada per la Generalitat de Catalu-
nya, la Diputació General d’Aragó i la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre, per tal de prendre de forma
coordinada les mesures adequades per a fer front a la
presència del musclo zebra al tram inferior del riu Ebre.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’anàlisi de
l’activitat i la revisió de l’atorgament
de la llicència ambiental a l’empresa
Grefacsa, a Térmens (Noguera)
Tram. 314-00808/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00808/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’anàlisi de l’activitat i la revisió de l’ator-
gament de la llicència ambiental a l’empresa Grefacsa,
a Térmens (Noguera)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Espadaler i Parcerisas, Ramon

Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i
Habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt, conjuntament
amb les iniciatives 314-00809/07, 314-00810/07, 314-
00811/07, 314-00812/07 i 314-00813/07.

El Govern de la Generalitat no ha fet cap actuació en-
caminada a la revisió de l’autorització ambiental ator-
gada a l’empresa Grefacsa, per Resolució del Con-
seller de Medi Ambient de data 23 de juny de 2003,
per a l’exercici d’una activitat d’obtenció i tractament
de farines de carn, emplaçada al terme municipal de
Térmens.

El que el Govern ha fet, en compliment del que s’esta-
bleix en l’autorització ambiental de l’activitat, és una
actuació de control preceptiva i una avaluació de l’ade-
quació actual de les instal·lacions i l’activitat als reque-
riments ambientals. Aquestes accions han estat dutes a
terme pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, el
qual va lliurar la corresponent còpia de l’informe a l’Il·-
lustre senyor diputat que formula la pregunta.

A més, per tal de poder donar resposta a les al·legaci-
ons formulades per la Plataforma antiincineradora de
Grefacsa, s’ha elaborat un informe conjunt emès pels
tècnics dels Departaments d’Agricultura, Ramaderia i

Pesca, Sanitat i Seguretat Social, i Medi Ambient i
Habitatge. Aquest informe, de data 1 d’abril de 2004,
ha estat tramès a la Plataforma i als Ajuntaments de
Térmens i Vallfogona de Balaguer.

L’informe elaborat pels Departaments esmentats serà
tramès a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, conjuntament amb l’informe elaborat pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge, tan aviat
com es disposi dels resultats de les analítiques pen-
dents.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les conclusions de
l’informe que ha elaborat sobre l’em-
presa Grefacsa, a Térmens (Noguera)
Tram. 314-00809/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00808/07.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si l’empresa
Grefacsa, de Térmens (Noguera), té lli-
cència ambiental
Tram. 314-00810/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00808/07.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la concessió
d’una llicència ambiental a l’empresa
Grefacsa
Tram. 314-00811/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00808/07.

1.25.15.

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



Núm. 60 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 25 de maig de 2004

47

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si pensa posar a
disposició de la Fiscalia de Medi Ambi-
ent del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya l’informe sobre l’empre-
sa Grefacsa, a Térmens (Noguera)
Tram. 314-00812/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00808/07.

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si pensa clau-
surar l’activitat de l’empresa Grefacsa,
a Térmens (Noguera)
Tram. 314-00813/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00808/07.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les filtracions a la
premsa d’una presumpta investigació
a agents del Cos de Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 314-00818/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00818/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les filtracions a la premsa d’una presump-
ta investigació a agents del Cos de Mossos d’Esquadra

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que des del Cos de Mossos d’Esquadra no s’ha

efectuat cap comunicat oficial amb relació a aquests
fets.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el Pla de millora
mediambiental al Camp de Tarragona
Tram. 314-00823/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00823/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el Pla de millora mediambiental al Camp de
Tarragona

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i
Habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

L’ordenació i la gestió del medi ambiental en l’àrea
geogràfica de l’anomenat Camp de Tarragona presen-
ta una complexitat i unes peculiaritats singulars que
reclamen un tractament diferenciat de la resta del ter-
ritori. Com a mostra d’aquesta situació, cal destacar
l’existència de nombrosos convenis sectorials entre
empreses i associacions empresarials amb establiments
emplaçats en els polígons industrials o en l’àrea portu-
ària de Tarragona, o bé el fet que hi hagi nombroses
infraestructures i equipaments amb incidència ambien-
tal que són compartides per diverses empreses.

A més, el proper mes de juliol entrarà vigor la Directiva
reguladora del sistema d’avaluació ambiental de plans
de programes, la qual té una incidència notòria en el
règim de prevenció i control de la contaminació de les
àrees industrials.

Prenent en consideració aquests fets, el Departament de
Medi Ambient i Habitatge ha iniciat un procés d’avalu-
ació de la problemàtica ambiental plantejada en el sec-
tor del Camp de Tarragona a fi i efecte d’endegar un
Programa d’actuacions que permeti una millor ordena-
ció i gestió de les activitats amb incidència ambiental,
de les infraestructures i equipaments ambientals, i de
les actuacions de restauració necessàries.

Les principals actuacions realitzades en aquesta fase
inicial del programa han estat les següents:

– El passat 25 de febrer va tenir lloc al Departament de
Medi Ambient i Habitatge una reunió amb els represen-
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tants de l’Associació d’Empreses Químiques de Tarra-
gona (AEQT), en la qual es va acordar la formulació
d’un conveni marc per afrontar de forma harmònica
l’àmplia varietat de temes ambientals que conformen
les relacions entre les empreses i el Departament.

– Des del Departament s’ha portat ha terme la recopi-
lació dels estudis i les propostes existents sobre la pro-
blemàtica ambiental de l’àrea del Camp de Tarragona,
inclosos els plans d’ordenació i gestió territorial i de
seguretat.

– S’han establert contactes amb altres Departaments de
la Generalitat que gestionen interessos concurrents i, en
aquest sentit, s’ha establert un mecanisme de participa-
ció interdepartamental en l’elaboració del Pla.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge promou-
rà la participació de totes les entitats i institucions afec-
tades en els treballs d’elaboració del Pla de millora
ambiental de les comarques del Camp de Tarragona.
Per al proper mes de juny s’han programat els primers
contactes amb els ens locals de la zona per tractar
aquesta qüestió.

El calendari per a l’elaboració del Pla es fixarà tan bon
punt s’hagin celebrat les consultes institucionals perti-
nents.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’obtenció gratuïta
de sòl propietat de l’Estat o d’empre-
ses, consorcis i organismes que en
depenen per a la construcció d’habitat-
ges de protecció oficial
Tram. 314-00824/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00824/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’obtenció gratuïta de sòl propietat de l’Es-
tat o d’empreses, consorcis i organismes que en depe-
nen per a la construcció d’habitatges de protecció ofi-
cial

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdomènech i Cantó; Carles

Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i
Habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

Arran de la reunió mantinguda, el proppassat dia 6 de
maig de 2004, amb la Ministra d’Habitatge del Govern

d’Estat, es va poder constatar la confluència en les po-
lítiques d’habitatge marcades des de les dues adminis-
tracions.

Especialment, cal destacar la plena coincidència que
existeix entre els objectius del pla de xoc del govern
central i el Pla pel Dret a l’Habitatge de la Generalitat.
Atesa aquesta coincidència, s’ha acordat iniciar una
estreta línia de col·laboració que té com a objectiu prin-
cipal resoldre la l’actual problemàtica d’accés a l’habi-
tatge.

En aquest sentit, s’ha coincidit en la possibilitat d’esta-
blir línies de concertació amb l’objectiu d’assolir fina-
litats com el pla de xoc. Aquestes polítiques es portaran
a terme, sobretot, en referència al lloguer d’habitatges,
aspectes de rehabilitació i polítiques de sòl per habitat-
ges de protecció oficial.

A més, s’ha establert el compromís d’arribar a acords
perquè a finals d’any es puguin portar a terme a Cata-
lunya una part de les 70.000 actuacions que el nou mi-
nisteri d’Habitatge s’ha proposat realitzar durant el
2004.

En la reunió es va insistir en la necessitat de fer asso-
libles aquests compromisos a partir de les competèn-
cies de la Generalitat i de la nostra pròpia realitat. I és
en atenció d’aquests fets que caldrà administrar bé els
fons que arribin de l’Estat, els quals caldrà, també, fle-
xibilitzar. Des del ministeri, per la seva banda, es va
manifestar la voluntat de no interferir en matèria d’ha-
bitatge a Catalunya, tot i reconeixent, plenament, les
competències de la Generalitat.

També es va tractar de la necessitat de donar un ús so-
cial al patrimoni públic de sòl i al patrimoni que l’es-
tat espanyol té a Catalunya, tema en el qual seguiran
avançant les negociacions, aprofitant la nova línia de
col·laboració oberta.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si té previst impul-
sar o incrementar prestacions econò-
miques altres que el salari en l’àmbit
de la funció pública
Tram. 314-00825/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00825/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si té previst impulsar o incrementar presta-
cions econòmiques altres que el salari en l’àmbit de la
funció pública
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdomènech i Cantó, Carles

En aquests moments, la previsió del Govern al respec-
te és la de mantenir les prestacions de caràcter social
vigents entre el personal al servei de l’Administració de
la Generalitat. Això no obstant, s’està fent un estudi per
revisar aquestes i altres possibles prestacions, com la de
l’establiment d’un pla de pensions.

Barcelona, 11 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’escolarització
dels nous infants en edat escolar de
Querol (Alt Camp)
Tram. 314-00827/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00827/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’escolarització dels nous infants en edat
escolar de Querol (Alt Camp)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Montserrat i Miquel, Mateu; Riera i Pairó,
Albert

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 informar del següent:

Després de mantenir una reunió amb representants dels
ajuntaments de Querol i de Torrelles de Foix, en data 13
de març de 2003 els delegats territorials de Tarragona
i de Barcelona-II (Comarques) van elaborar una Reso-
lució conjunta en què es preveia l’escolarització dels
alumnes de Querol (sector Valldosera) al CEIP Sant
Miquel, del municipi d’Aiguamúrcia, a partir del curs
2003-2004. L’escolarització en aquest centre no es va
establir amb caràcter obligatori sinó que els pares que
tenien altres fills escolaritzats al CEIP Guerau de Pe-
guera, de Torrelles de Foix, podien optar per escolarit-
zar tots els seus fills en el centre de la seva elecció.

Els alumnes de Querol que tenen el seu domicili al sec-
tor de Valldosera i s’escolaritzen al CEIP Sant Miquel
tenen dret a la gratuïtat dels serveis escolars de trans-
port i menjador. El Consell Comarcal de l’Alt Camp
està gestionant la contractació d’un servei de transport
i d’un servei de catering que serveixi el menjar, atès
que està previst posar en funcionament un menjador
escolar al centre a l’inici del proper curs 2004-2005.

Pel que fa a l’adscripció a educació secundària, el
CEIP Sant Miquel, d’Aiguamúrcia, està adscrit als ins-
tituts d’educació secundària Andreu Nin i Baix Pene-
dès, ambdós del Vendrell, centres als quals estaran as-
signats també els alumnes de Querol.

Cal indicar també que el CEIP Sant Miquel no és un cen-
tre de nova creació. Tanmateix, s’ha construït un nou
edifici, les obres del qual han finalitzat recentment
i està previst que en dues o tres setmanes es puguin
ocupar.

Barcelona, 11 de maig de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines mesu-
res correctores ha indicat a l’empresa
ADOVIL de Balaguer i si aquestes po-
den afectar-ne la viabilitat
Tram. 314-00831/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00831/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quines mesures correctores ha indicat a
l’empresa ADOVIL de Balaguer i si aquestes poden
afectar-ne la viabilitat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i
Habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

El complex ADOVIL, ubicat a la carretera Balaguer -
Àger, km 2.5, en les parcel·les 148 i 112 del polígon 3
del terme municipal de Balaguer, és un establiment in-
dustrial on l’activitat principal és la fabricació i comer-
cialització d’adobs orgànics i minerals.

Les empreses implantades en aquest complex són:

– ADOVIL, dedicada a la fabricació d’adobs orgànics
i organo minerals

– ADOVIL II, planta de compostatge

– ADOVIL III, empresa comercialitzadora del produc-
tes de ADOVIL, ADOVIL II i altres.

En una visita d’inspecció efectuada per tècnics del De-
partament de Medi Ambient i Habitatge, en data 16 de
desembre de 2003, es van detectar una sèrie de man-
cances que afectaven a les instal·lacions i a la gestió dels
establiments indicats.
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Per tal de minimitzar al màxim l’afecció ambiental
d’aquestes activitats en el seu conjunt i per tal d’evitar
molèsties als veïns, caldrà portar a terme en aquestes
empreses les següents mesures correctores, com a mí-
nim:

1. Mesures que afecten a més d’un dels tres establi-
ments:

– Regularització de totes les empreses que formen part
d’aquest conjunt seguint la tramitació de llicència am-
biental d’ADOVIL II i sol·licitant llicència ambiental
d’ADOVIL III. Actualització i adaptació de la llicèn-
cia d’ADOVIL a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’in-
tervenció integral de l’Administració Ambiental i el
Reglament que la desenvolupa (Decret 136/1999, de
18 de maig).

– Caldrà tenir en compte els efectes ambientals additius
entre ADOVIL i ADOVIL II, a l’hora de justificar tèc-
nicament les solucions adoptades.

– Instal·lació d’una tanca al voltant del conjunt del com-
plex o cada establiment per separat (obligatòriament les
instal·lacions de ADOVIL II), amb la base de blocs de
formigó, per evitar fuites de lixiviats a finques veïnes,
podent ser la resta de tela metàl·lica fins un mínim de
1,5 m d’alçada total.

– En la part interior de la tanca més propera a la zona
de càrrega de camions, plantació d’una barrera vegetal de
xiprer. L’alçada mínima dels xiprers haurà de ser de 2
metres i el marc de plantació de 80 cm, com a màxim.
Aquests xiprers hauran de disposar de reg per goteig.

– Les aigües d’escolament i lixiviats de la zona sen-
se pavimentar d’ADOVIL II així com les de la zona
de trànsit de maquinària i camions entre ADOVIL i
ADOVIL II també s’hauran de conduir cap a la bassa
ubicada en la part més baixa del complex per tal d’em-
magatzemar l’aigua recollida. Aquesta bassa s’haurà
d’equipar amb una instal·lació de bombeig i conducci-
ons per recircular l’aigua recollida. Caldrà procedir al
buidat de la bassa, per evitar vessaments, i traslladar les
aigües residuals a una planta de tractament.

2. Mesures correctores a implementar per l’establiment
d’ADOVIL

– Per tal de minimitzar l’emissió de pols a l’exterior de
les instal·lacions, es vehicularan xemeneies d’extracció
a la nau d’ADOVIL equipades amb mesures correcto-
res (filtre de mànegues o similar) que garanteixin la
reducció d’emissions de pols a l’exterior, garanteixin
els nivells d’immissió de partícules i possibilitin la re-
cuperació d’aquesta pols per tal de reaprofitar-lo en el
procés de l’activitat.

– També, en la part lateral dels porxos on carreguen els
camions caldrà instal·lar una barrera, com ara una cor-
tina de cintes de plàstic, que eviti la sortida de pols di-
fusa de la nau.

– El tub de descàrrega de compost i adob a granel als
remolcs dels camions haurà d’ésser més llarg i flexible
de manera que no hi hagi distància entre el punt de cai-
guda del producte i el remolc, evitant així gran part de
la emissió de pols que es produeix.

3. Mesures correctores a implementar per l’establiment
d’ADOVIL II

– ADOVIL II haurà de cessar temporalment l’entrada
de material i traslladar el material disponible en l’actu-
alitat i que no es troba en procés de compostatge o
maduració, a una planta autoritzada per la seva valorit-
zació, solucionant així el problema actual de colmata-
ció de la planta.

– Caldrà pavimentar la totalitat de la zona de recepció,
emmagatzematge, compostatge i maduració de ADOVIL
II. La zona sense pavimentar només es podrà utilitzar
per l’emmagatzematge temporal de producte compostat
i per l’emmagatzematge de la matèria primera no con-
siderada com a residu (material estructurant, etc.)

– Per evitar l’escolament dels lixiviats de la zona pavi-
mentada d’ADOVIL II cap a zones no controlades del
complex, caldrà fer les actuacions necessàries per con-
duir aquests lixiviats i aigües d’escolament cap a la
bassa de lixiviats existent i cap a la nova en construc-
ció. Caldrà instal·lar un grup de bombeig per recircular
aquestes aigües i evitar el vessament de la bassa/es.

L’empresa va comunicar a l’Ajuntament de Bala-
guer la fusió de les tres empreses que operaven en un
mateix emplaçament ADOVIL, SL, ADOVIL II, SL i
ADOVIL III, SL, i en conseqüència, es va procedir a
unificar els tres expedients iniciats sota un d’únic a
nom, ADOVIL II SL, entenent que aquesta societat
assumeix les obligacions i responsabilitats que fins ara
corresponien a les dues empreses dissoltes i absor-
bides.

D’acord amb les al·legacions presentades per l’empre-
sa, caldrà reconsiderar la classificació d’aquest establi-
ment a l’annex I o II.1 del decret 143/2003, de 23 de
juny de modificació dels annexos de la Llei 3/98, d’in-
tervenció integral de l’Administració Ambiental.

Respecte a les mesures correctores exigides i que supo-
sen despesa econòmica, han estat assumides per l’em-
presa amb la salvetat d’allargar terminis per aquelles
que requereixin disposar de llicència urbanística. El
Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajunta-
ment de Balaguer han de valorar si accepten els termi-
nis proposats per l’empresa per dur a terme les mesu-
res correctores exigides.

Tal i com l’empresa diu en els seus escrits d’al·lega-
cions, una vegada assolides aquestes mesures es com-
promet a efectuar una diagnosi ambiental i a presentar
una avaluació ambiental verificada per una Entitat am-
biental col·laboradora de l’administració per tal d’ade-
quar l’establiment a la Llei 3/98.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge entén
que la viabilitat de l’empresa no es veurà afectada per
l’adopció de les mesures correctores, atès que suposen
una inversió baixa, tenint en compte el moviment eco-
nòmic de l’empresa, i que han estat acceptades per
aquesta.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines actuacions
duu a terme per a prevenir les activi-
tats delictives de bandes estrangeres
organitzades, segons l’opinió pública,
a Lleida
Tram. 314-00832/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00832/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quines actuacions duu a terme per a preve-
nir les activitats delictives de bandes estrangeres orga-
nitzades, segons l’opinió pública, a Lleida

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos les
consideracions següents:

Entenem per grup de crim organitzat: un grup format
per tres o més persones, que existeix durant un cert
temps, que actua concertadament amb el propòsit de
cometre un o més delictes greus, amb la intenció d’ob-
tenir directament o indirectament, un benefici econò-
mic o altre d’ordre material.

En el moment actual, segons la informació recollida per
l’Àrea Regional d’Investigació (ARI) de la Regió Po-
licial de Ponent, no podem afirmar que en aquest terri-
tori hi hagi cap grup estranger amb seu permanent que
pugui ser considerat de crim organitzat.

No obstant això, cal dir que en els darrers anys han anat
apareixent diferents i noves modalitats delictives, així
com l’actuació de delinqüents organitzats que en un sol
dia són capaços d’actuar en diferents punts de la geo-
grafia catalana i espanyola amb un notable grau d’es-
pecialització, i que en determinats moments han comès
delictes contra el patrimoni en la Regió de Ponent.

Durant l’any 2003 es van resoldre quatre investigacions
que es van cometre en la demarcació de la Regió Poli-
cial Ponent i que van comportar la detenció de 128
persones, de les quals 59 van ingressar a la presó.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la importació
d’aviram procedent dels Estats Units
d’Amèrica
Tram. 314-00834/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00834/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la importació d’aviram procedent dels Es-
tats Units d’Amèrica

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-00834/07 formulada pel Diputat I. Sr.
Josep Grau i Seris, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió i d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 132 i 133 de Reglament del Parlament, informem
del següent:

Consultada l’aplicació ANIMO i revisades les comuni-
cacions dels inspectors de sanitat animal dels PIF
(«Puesto de Inspección Fronterizo»), el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca no té constància
d’entrades d’aviram procedents dels Estats Units des de
l’1 de gener fins avui.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Antoni Siurana i Zaragoza
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les importacions
de garrins de vida
Tram. 314-00835/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00835/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les importacions de garrins de vida

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-00835/07 formulada pel Diputat I. Sr.
Josep Grau i Seris, del Grup Parlamentari de Conver-
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gència i Unió i d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 132 i 133 de Reglament del Parlament, informem
del següent:

D’acord amb els missatges de notificació d’entrades de
bestiar obtinguts de l’ANIMO, les entrades de bestiar
porcí de vida durant el 2003 i el primer trimestre de
2004, són les següents:

Any 2003

País Porcs destinats a la reproducció Porcs destinats a l’engreix

Alemanya 1.848 46.290
Bèlgica 208 13.650
Dinamarca 798 114
França 6.374 2.416
Holanda 327 755.174
Irlanda 3.285 240
Portugal 126 615
Regne Unit 178 0

13.144 818.499

Primer trimestre de 2004

País Porcs destinats a la reproducció Porcs destinats a l’engreix

Alemanya 581 12.414
Bèlgica 40 8.099
Dinamarca 74 3.090
França 1.103 0
Holanda 867 181.163
Hongria 0 4.350
Irlanda 77 1.458
Portugal 100 50
Regne Unit 49 0

2.891 210.624

Barcelona, 14 de maig de 2004

Antoni Siurana i Zaragoza
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

1.25.15.

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



Núm. 60 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 25 de maig de 2004

53

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el control de la
quota lletera
Tram. 314-00836/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00836/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el control de la quota lletera

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-00836/07 formulada pel Diputat I. Sr.
Josep Grau i Seris, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió i d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 132 i 133 de Reglament del Parlament, informem
del següent:

La quota làctia és la quantitat de quilograms de llet que
té assignada cada productor dins la quantitat de referèn-
cia global assignada a l’Estat Espanyol per la UE amb
l’objectiu de limitar la producció.

La UE ha establert a la seva normativa, recentment re-
formada, que els Estats membres que ultrapassin la
seva quantitat de referència durant una campanya llete-
ra determinada (d’abril a 31 de març de l’any següent)
hauran de pagar al pressupost comunitari un import
determinat per cada quilogram de llet que ultrapassi la
quantitat màxima garantida. El muntant d’aquest im-
port per quilogram de llet és el que s’anomena taxa làc-
tia i està fixat per cada campanya pel R (CE) 1788/03

El Reglament (CE) estableix que l’import a abonar per
un Estat membre en concepte de taxa pel sobrepassa-
ment ha de ser repercutit entre tots els ramaders que hi
han contribuït produint per sobre de la seva quota. És
a dir, si no hi ha sobrepassament a nivell estatal el pro-
ductor no haurà de pagar cap quantitat.

Per normativa bàsica de l’Estat, la recaptació i gestió de
la taxa, que constitueix una exempció parafiscal, cor-
respon al FEGA. Per aquesta recaptació el FEGA ha
establert que siguin els primers compradors els que re-
alitzin la comptabilitat de les entregues dels productors
i ha fixat una quantitat (ara el 10% de la taxa fixada per
la UE) per a què els compradors li retinguin als produc-
tors per cada litre que entreguin per sobre de la seva
quota, en el mateix moment que s’iniciï el sobrepas-
sament.

El control d’aquestes actuacions dels primers compra-
dors és encomanat pel FEGA a les diferents Comuni-
tats Autònomes però el FEGA manté les competències
pel que fa a l’establiment dels plans i programes de con-
trol, la tramitació dels expedients i la imposició de san-

cions. Per tant, el marge d’acció de les administracions
autonòmiques és molt limitat.

Hem de fer constar que el Ministeri d’Agricultura, Pes-
ca i Alimentació ha promulgat recentment una nova
normativa en relació a la gestió de la taxa en la que les
competències del FEGA queden refermades i les admi-
nistracions autonòmiques relegades al paper de mers
executors de les instruccions del FEGA.

En aquest sentit, una de les primeres actuacions del
DARP ha estat aprovar la presentació d’un recurs con-
tra aquesta normativa amb l’objectiu de defensar les
competències afectades i recuperar d’altres que havia
mantingut el FEGA en detriment de l’administració
catalana.

Per això, abans d’establir qualsevol pla de control en el
sector làctic s’han de tenir ben presents algunes pun-
tualitzacions:

– La quota no limita el dret de cada productor a obte-
nir la màxima producció que li sigui econòmicament
rendible. Qualsevol productor pot produir i comercia-
litzar llet per sobre de la seva quota sempre que ho faci
legalment, es a dir, sempre que aquesta quantitat sigui
declarada pel seu comprador i li sigui retinguda la
quantitat estipulada pels kg que superin la seva quota.

– Els productors poden variar la seva quota comprant,
venent o llogant quota d’altres productors i la quota
disponible per a cada període serà el resultat de sumar
o restar a la quota del període anterior les adquisicions,
vendes o lloguers que hagi realitzat. Aquesta gestió es
un acord entre particulars, sotmès a determinades limi-
tacions i que és competència de les Comunitats Autò-
nomes.

– En principi, el control de l’aplicació de la taxa (no de
les quotes) correspon al FEGA i aquest el té encarregat
als compradors autoritzats, els quals recapten la taxa i
la ingressen al compte del FEGA, acreditant aquesta
gestió mitjançant un seguit de documents i, fins i tot,
amb tramitacions telemàtiques a una aplicació informà-
tica del FEGA, sense intervenció de les Comunitats
Autònomes.

– Les Comunitats Autònomes realitzen controls als pri-
mers compradors per verificar si aquests declaren la
totalitat dels quilograms adquirits als productors i rea-
litzen correctament la gestió de la taxa. En qualsevol
cas, el resultat dels seus controls ha de ser tramés al
FEGA, qui decideix les posteriors actuacions.

– Si en el curs d’una actuació pròpia de l’administració
autonòmica es detectés una irregularitat en la gestió de
la taxa hauria de ser comunicada al FEGA perquè, se-
gons la legislació ara impugnada, només el FEGA és
competent per la tramitació de l’oportú expedient de
sanció.

Per altra banda i com a mitjà per facilitar l’aplicació de
qualsevol mesura de control i garantir al consumidor la
màxima garantia de qualitat, sanitat i seguretat, les
Comunitats Autònomes, en col·laboració amb el MAPA,
han endegat un programa de traçabilitat en el sector de
la producció lletera anomenat «LETRA Q» i que té el
seu suport legal en el RD 217/2004.
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Per l’aplicació d’aquest programa a Catalunya ha estat
publicada la Resolució ARP/976/2004 que permetrà la
identificació de tots els tancs, contenidors i cisternes de
llet que són utilitzades en el circuit des de la producció
fins la indústria transformadora. Amb aquesta identifi-
cació i la posterior introducció de les dades en unes
bases informàtiques amb accés per les diferents admi-
nistracions i altres sectors es completa la traçabilitat
iniciada amb els registres d’explotacions i indústries i
la identificació dels animals.

La identificació de tots els operadors del sector i la dis-
ponibilitat informatitzada de les dades ens permet in-
tensificar les actuacions en el control de qualitat de la
llet i en els moviments comercials que es realitzin, tan-
cant el cicle amb les declaracions de compres realitza-
des davant el FEGA.

En aquests moments s’està procedint a la recepció i
processament de les declaracions efectuades per pro-
ductors, compradors, industrials i transportistes. La
fase següent serà l’assignació d’un número identifi-
catiu i la confecció d’una etiqueta plàstica de segure-
tat amb la identificació, que serà adherida als diferents
recipients (tancs, contenidors i cisternes). En una ter-
cera fase, prevista pel mes de juliol es realitzarà un
curs, adreçat a compradors i industrials, per ensinis-
trar-los en el maneig de l’aplicació informàtica i la
introducció de les dades corresponents a cada recolli-
da o entrega de llet. D’aquesta forma s’espera complir
les previsions i que tot el sistema estigui operatiu per
l’1 de gener de 2005.

Pel que fa a l’objecte de la pregunta, el control de la
quota, el creuament de la gran quantitat de dades dis-
ponibles ha de permetre, pràcticament sense necessitat
de visites sobre el terreny:

– Verificar la coincidència o no de la quota amb la
quantitat de llet comercialitzada i si ha estat abonada
la taxa corresponent a l’excés, en el seu cas.

– Estimar si la quota disponible o la quantitat comerci-
alitzada s’adiuen amb la producció lletera previsible
d’acord al nombre de vaques existents a l’explotació

– Detectar possibles moviments de contenidors que
puguin suposar la comercialització de llet que no ha
estat declarada.

– Establir quins compradors o productors han de ser
objecte d’inspecció amb aixecament d’acta.

És en funció de les competències que li siguin recone-
gudes a la Generalitat de Catalunya com a conseqüèn-
cia de la revisió de la legislació recorreguda i dels re-
sultats d’aquest creuaments que es plantejaran les
actuacions futures

Barcelona, 14 de maig de 2004

Antoni Siurana i Zaragoza
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els futurs regadius
de la comarca de la Noguera, anome-
nats recs de la Noguera alta
Tram. 314-00838/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00838/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els futurs regadius de la comarca de la
Noguera, anomenats recs de la Noguera alta

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-00838/07 formulada pel Diputat I. Sr.
Josep Grau i Seris, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió i d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 132 i 133 de Reglament del Parlament, informem
del següent:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca va
realitzar un estudi d’alternatives del regadiu de suport
a la comarca de la Noguera Alta al desembre del 2001.

Posteriorment, es van realitzar les memòries - resum
per a l’Estudi d’Impacte Ambiental de la Noguera Alta,
finalitzades al juliol del 2003.

En l’actualitat, aquestes memòries estan pendents de
les observacions de la Comunitat de Regants expectant
de la Noguera Alta.

Des del DARP, es recolliran les al·legacions a aquestes
memòries que han de servir per a la redacció del pro-
jecte de concessió, per tal que la Comunitat de Regants
pugui constituir-se com a tal i obtenir així la concessió
de l’aigua necessària per al reg que ha d’atorgar la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

Així doncs, el DARP redactarà els projectes i estudis
necessaris i recolzarà a la Comunitat de Regants en la
tramitació de la concessió davant de la CHE, i una ve-
gada resolt aquest tema, es redactaran els corresponents
projectes constructius per tal d’iniciar les obres.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Antoni Siurana i Zaragoza
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines actua-
cions té previstes per a transferir més
serveis i dotacions pressupostaries als
municipis i les comarques de Ponent
en matèria de benestar social
Tram. 314-00841/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00841/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quines actuacions té previstes per a trans-
ferir més serveis i dotacions pressupostaries als muni-
cipis i les comarques de Ponent en matèria de benestar
social

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que el marc de relació institucional i de coopera-
ció interadministrativa en matèria de serveis socials i
benestar i família amb els ajuntaments i els consells
comarcals, s’articula mitjançant convenis de col·labora-
ció en els que s’estableix el manteniment i l’ampliació
progressiva de la xarxa de serveis socials de responsa-
bilitat pública.

La voluntat política d’aquest Govern és establir un es-
pai nou de diàleg i col·laboració amb els ens locals, re-
visant el IV Pla d’Actuació Social i analitzant les neces-
sitats socials i els reptes nous que se’n derivin. Serà,
doncs, com a conseqüència d’aquest procés que es
prendran els acords que puguin conduir a transferir
serveis i dotacions pressupostàries, tant per als munici-
pis i comarques de Lleida com per al conjunt de Cata-
lunya.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els expedients del
Pla de xoc per a la recuperació del po-
tencial productiu de les oliveres afec-
tades per les gelades del desembre del
2001
Tram. 314-00842/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00842/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els expedients del Pla de xoc per a la recu-
peració del potencial productiu de les oliveres afecta-
des per les gelades del desembre del 2001

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-00842/07 formulada pel Diputat I. Sr.
Josep Grau i Seris, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió i d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 132 i 133 de Reglament del Parlament, informem
del següent:

Les fortes nevades de la segona quinzena de desembre
de 2001 i la posterior onada de fred que va mantenir les
temperatures màximes sota zero durant més d’una set-
mana van produir greus danys a les plantacions d’oli-
vera de les comarques de Lleida i Tarragona.

Les explotacions afectades van patir pèrdues de part de
la collita d’aquella campanya, però sobretot danys
substancials en els arbres que comportaven la necessi-
tat de realitzar actuacions per a la recuperació del po-
tencial productiu existent abans de les gelades.

Bona part de les explotacions afectades estaven radica-
des en poblacions que territorialment tenen la condició
de zona desfavorida i on l’olivera era el conreu bàsic i
principal per les esmentades explotacions. La pèrdua
del potencial productiu podia suposar l’abandonament
de les explotacions i per tant de les poblacions de la
zona.

Per tot això es va considerar convenient establir uns
ajuts (Pla de xoc) destinats a cobrir part dels costos del
primer any de recuperació del potencial productiu de
les explotacions agrícoles d’olivera afectades per l’ona-
da de fred. L’ajut consistia en un subvenció directa de
649,09 euros/ha afectada on es realitzessin les actuaci-
ons necessàries per a la recuperació del potencial pro-
ductiu. El finançament previst per aquest era de 15,46
milions d’euros finançat a parts iguals entre el Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i el Ministe-
ri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

El crèdit inicialment previst no va ser suficient per fi-
nançar tot el Pla de xoc i ha estat necessari que l’actu-
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció,
anunciada als mitjans de comunicació,
d’una línia d’alta tensió entre l’Aragó i
Salàs del Pallars (Pallars Jussà)
Tram. 314-00843/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00843/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la construcció, anunciada als mitjans de
comunicació, d’una línia d’alta tensió entre l’Aragó i
Salàs del Pallars (Pallars Jussà)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

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 informar del següent:

al Govern aportés 3 milions d’euros suplementaris per
poder fer front a la totalitat dels pagaments.

El balanç del Pla de xoc a data de 6 de maig de 2004 és
el següent:

En resum, de les 8.942 sol·licituds rebudes, 8.354 s’han
certificat favorablement, la qual cosa ha suposat un
import total d’ajut de 18.384.468,16 euros correspo-
nents a 28.323,45 hectàrees, i s’han fet efectives esgla-
onadament un cop els agricultors havien acabat les fei-
nes de recuperació, des d’octubre de 2002 fins el mes
de maig.

Per altra banda, s’han denegat 541 sol·licituds per diver-
ses causes: la no realització de les tasques de recupera-
ció, la presentació fora de termini o superfície afecta-
da inferior a 0,10 ha.

Del total de sol·licituds, només 49 estan pendents de
resolució, de les quals 30 es desestimaran i 19 s’apro-
varan per un import d’ajut d’aproximadament 29.000
euros. A finals de maig, es resoldran totes les sol·licituds
pendents i es podrà donar per tancat el Pla de xoc.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Antoni Siurana i Zaragoza
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
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En relació a aquesta línia, el Govern no té constància
que l’empresa responsable de la seva execució, Red
Eléctrica de España, hagi iniciat la tramitació del pro-
jecte, ni sol·licitat l’autorització administrativa prèvia.
Tampoc ha informat amb caràcter previ al Govern de la
Generalitat del possible traçat.

Tampoc s’ha rebut cap informació del Govern Central
referida a aquest projecte.

En el moment que es disposi d’informació s’analitza-
rà per tal d’identificar les implicacions energètiques i
territorials per tal d’avaluar la seva possible convenièn-
cia. Així mateix es procedirà a informar a totes les
Administracions afectades per tal de conèixer la seva
opinió.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep Maria Rañé i Blasco
Conseller de Treball i Indústria

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines actuacions
té previstes per a resoldre el dèficit de
pediatres, radiòlegs i anestesistes als
hospitals Arnau de Vilanova i Santa
Maria, de Lleida
Tram. 314-00845/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00845/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quines actuacions té previstes per a resol-
dre el dèficit de pediatres, radiòlegs i anestesistes als
hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, de Lleida

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

Les actuacions que es tenen previstes per a resoldre els
dèficits de pediatres, radiòlegs i anestesistes als hospi-
tals de Lleida, Arnau de Vilanova i Santa Maria són, per
una banda, les derivades de la coordinació i treball con-
junt d’ambdós centres per realitzar l’activitat sanitària
que tenen encomanada pels usuaris del sistema sanitari
públic de Catalunya i, per altra, l’oferta pública de llocs
de treball quan les necessitats dels serveis ho requerei-
xen.

Així ho vaig manifestar en la meva primera visita a
Lleida en el mes de gener i ja s’han iniciat els treballs
tècnics en aquesta línia per iniciar la coordinació i tre-
ball conjunt en diverses especialitats com les esmenta-
des anteriorment.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Sanitat i Seguretat Social

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines actua-
cions té previstes i amb quines apor-
tacions econòmiques per a impulsar
el Parc Científic i Tecnològic a la ciu-
tat de Lleida
Tram. 314-00846/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00846/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quines actuacions té previstes i amb quines
aportacions econòmiques per a impulsar el Parc Cien-
tífic i Tecnològic a la ciutat de Lleida

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

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 informar del següent:

Les actuacions que es preveuen s’emmarquen en una
primera fase de definició de continguts i maduració del
projecte, tant del Parc de Lleida com de la resta de
Parcs integrats a la Xarxa de Parcs Científics i Tecno-
lògics (XPCAT).

Per aquest motiu, s’estan mantenint converses amb la
Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics, amb l’objectiu
de signar un conveni de col·laboració.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep Maria Rañé i Blasco
Conseller de Treball i Indústria

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció
d’un parc eòlic als Torms (Garrigues)
Tram. 314-00848/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00848/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la construcció d’un parc eòlic als Torms
(Garrigues)
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i
Habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

El projecte de Parc eòlic Auliver, promogut per «Tarraco
Eòlica SA», preveu ocupar una superfície de 3.200
hectàrees, dins dels termes municipals de Granyena de
les Garrigues, el Soleràs i els Torms, a la comarca de les
Garrigues. El projecte preveu la instal·lació de 30 aero-
generadors de 1.500 kW disposats en 7 grups, amb una
potència total instal·lada de 45 MW.

La Ponència Ambiental de Parcs Eòlics, en la sessió
realitzada el 30 d’octubre de 2003, amb les adequaci-
ons adoptades a la sessió de 6 de novembre de 2003, va
aprovar la declaració d’impacte ambiental i informe
integrat d’aquest parc.

El 2 de febrer de 2004, l’Ajuntament del Soleràs va
emetre la Resolució de concessió de la llicència am-
biental. En data 14 de gener de 2004, l’Ajuntament
de Granyena de les Garrigues va aprovar la proposta de
Resolució de concessió de la llicència ambiental. Pel
que fa al municipi dels Torms, el Departament no té
constància que hagi emès la proposta de Resolució de
la llicència ambiental.

En una reunió mantinguda a Lleida amb el Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge, els representants de
l’empresa promotora del projecte es van comprometre
a presentar el projecte constructiu del parc eòlic Auliver
davant els respectius ajuntaments afectats i aquest ma-
teix Departament. Una vegada presentat el projecte,
caldrà valorar si s’efectuen canvis respecte al projecte
bàsic aprovat i si aquests canvis s’han de considerar
substancials o no per tal de decidir la tramitació admi-
nistrativa adient d’aquest projecte constructiu.

La voluntat del Departament de Medi Ambient és que
la ubicació dels aerogeneradors sigui la més idònia des
del punt de vista d’integració paisatgística. En aquest
sentit, el Departament de Medi Ambient i Habitatge
manté el seu compromís d’actuar com a interlocutor
entre els municipis afectats i l’empresa promotora per
tal de millorar el projecte actual de parc eòlic.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge va orga-
nitzar una jornada informativa al municipi dels Torms
sobre els avantatges i inconvenients de la instal·lació de
parcs eòlics en petits municipis on el paisatge és un dels
recursos culturals i turístics principals. En el transcurs
d’aquesta jornada, el director general de Polítiques
Ambientals i Sostenibilitat va oferir el suport tècnic i
econòmic per tal que els municipis de les Garrigues
Altes redactin un Pla estratègic del paisatge i energia
amb l’objectiu de consensuar un conjunt de mesures
que, més enllà de la instal·lació del propi parc eòlic,
permetin el desenvolupament econòmic de la subco-
marca basat en la utilització del paisatge com a recurs
turístic, integrant-hi l’energia eòlica. El contingut i
l’abast d’aquest Pla estratègic es definirà en el marc

d’una propera reunió amb els alcaldes de les Garrigues
Altes.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la protecció de l’ai-
guabarreig que hi ha a la confluència
dels rius Segre, Cinca i Ebre
Tram. 314-00852/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00852/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la protecció de l’aiguabarreig que hi ha a la
confluència dels rius Segre, Cinca i Ebre

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i
Habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt.

L’àrea de l’Aiguabarreig, a la confluència dels rius
Segre, Cinca i Ebre, és un espai natural protegit inclòs
al Pla d’espais d’interès natural (PEIN), i ha estat pro-
posat pel Govern de la Generalitat com a Lloc d’Impor-
tància Comunitària (LIC) per formar part de la Xarxa
Natura 2000. Aquest espai acull la unió fluvial més
gran dels Països Catalans i també la zona més extensa
de boscos i espais riberencs, amb una extensió de 240
hectàrees. L’àrea estrictament fluvial de l’Aiguabarreig
és una zona humida de gran transcendència com a àrea
de reproducció, hivernada i sojornada de fauna migra-
tòria.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge valora
especialment l’interès mediambiental d’aquest espai
protegit i ha incrementat l’oferta d’instal·lacions per a
l’ordenació de l’ús públic de l’espai, a través d’aguaits,
miradors, passeres i senyalització informativa, entre
altres. També s’ha publicat material divulgatiu en diver-
sos idiomes per a difondre els valors d’aquest espai.

D’entre totes les instal·lacions, cal destacar el Centre
d’Interpretació de l’Aiguabarreig, creat l’any 2002
en virtut d’un conveni signat entre l’Ajuntament de
Massalcoreig i el Departament de Medi Ambient.
Aquest Centre ha esdevingut un element dinamitzador
de la zona; presenta exposicions permanents de la flora
i fauna autòctones i ofereix informació d’aquest espai
singular.
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Les actuacions del Departament de Medi Ambient i
Habitatge a l’Aiguabarreig previstes per a l’any 2004
estan centrades en la redacció d’un projecte global
d’ordenació de l’ús públic de l’espai, en el qual s’ana-
litzarà l’oferta actual d’equipaments, instal·lacions i
elements de senyalització i interpretació, i es programa-
rà l’execució dels elements que calgui completar, en
col·laboració amb els ens locals i les entitats que treba-
llen a la zona.

El Departament també promourà la creació d’un con-
sorci format pels ajuntaments de l’àrea de l’Aiguabar-
reig, amb el suport del Govern de la Generalitat, d’acord
amb les converses mantingudes favorables a aquesta
iniciativa. El seu objectiu principal és dotar l’espai pro-
tegit d’una major capacitat de gestió, per tal de poder
garantir així la seva conservació, el seu ús sostenible i
la seva contribució al desenvolupament local.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la potenciació dels
centres de suport de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) a les co-
marques occidentals
Tram. 314-00853/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00853/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la potenciació dels centres de suport de la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a les comar-
ques occidentals

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

La UOC estableix el seu desplegament territorial mit-
jançant Centres de Suport i Punts de Suport.

Els Centres de Suport són la delegació de la UOC en el
territori. Ofereixen diversos serveis, activitats, recursos
i equipaments per als estudiants així com per a les per-
sones interessades a conèixer la seva oferta. Estan ges-
tionats per personal propi de la UOC i s’ubiquen en
espais d’administracions locals, compartint serveis.

Els Punts de Suport són dispositius complementaris als
Centres de Suport. S’ubiquen en el marc de serveis o
centres d’institucions públiques (biblioteques, serveis
d’informació, Telecentres, etc.) amb les quals la UOC
estableix convenis per a la seva presència. Igual que els
centres de suport, ofereixen diversos serveis de suport
a l’estudi, informació sobre l’oferta de la UOC i activi-

tats de dinamització. Els punts de suport són gestionats
pel mateix personal de la institució col·laboradora que
gestiona el servei on s’ubica.

Actualment, la UOC disposa a les comarques de Llei-
da d’un centre de suport i de cinc punts de suport.

El centre de suport s’ubica a la ciutat de Lleida amb la
col·laboració de la Diputació de Lleida i el Consell
Comarcal del Segrià.

Els punts de suport s’ubiquen als següents municipis:
Tàrrega (Urgell), Solsona (Solsonès), Sort (Pallars So-
birà), Seu d’Urgell (Alt Urgell) i la Pobla de Segur (Pa-
llars Jussà).

També s’han mantingut contactes amb les institucions
següents: Conselh Generau d’Aran, Ajuntament de
Vielha e Mijaran, Ajuntament de Mollerussa i Consell
Comarcal de la Noguera.

El desplegament de centres i punts de suport a Catalu-
nya segueix els següents criteris:

– Reequilibri territorial: un centre de suport a cada
àmbit geogràfic i xarxa complementària de punts de
suport

– El nombre d’estudiants a la zona i el volum de pobla-
ció

– Les facilitats aportades pels ens locals

A més, els punts de suport es creen amb la voluntat
d’optimitzar i alhora potenciar els recursos públics
existents al territori.

L’actual desplegament territorial és el resultat dels
acords subscrits en el contracte programa 2001-2004
amb la Generalitat de Catalunya, i pel que fa a les co-
marques de Lleida, en els convenis de col·laboració amb
les següents institucions locals: la Diputació de Lleida,
la qual es fa càrrec de les obres d’adequació del centre
de suport; el Consell Comarcal del Segrià, el qual ce-
deix l’espai del centre de suport; els Consells Comar-
cals del Solsonès, del Pallars Sobirà i de l’Alt Urgell, i
els Ajuntaments de Tàrrega i la Pobla de Segur.

La voluntat del Govern, coincident amb la de la UOC,
és continuar amb aquest model de desplegament terri-
torial amb l’objectiu d’acostar la Universitat a tots els
ciutadans de Catalunya, i ser present, en el cas de la
demarcació de Lleida, com a mínim amb un punt de
suport a cadascuna de les comarques.

Per a concretar aquest futur desplegament, la UOC pro-
curarà ampliar l’acord de col·laboració amb la Diputa-
ció de Lleida, i establir-ne de nous amb els ajuntaments
i consells comarcals implicats.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Carles Solà i Ferrando
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines actuacions
té previstes per a la construcció de
minicentrals hidroelèctriques a les co-
marques pirinenques occidentals
Tram. 314-00856/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00856/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quines actuacions té previstes per a la cons-
trucció de minicentrals hidroelèctriques a les comar-
ques pirinenques occidentals

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

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 informar del següent:

El capteniment del Govern és donar suport a la instal·la-
ció de minicentrals hidroelèctriques, atès el seu caràc-
ter d’energia renovable i neta, que aprofita un recurs
natural dels país, com és l’aigua dels seus rius.

Aquestes instal·lacions requereixen l’atorgament de la
concessió de l’aprofitament hidroelèctric de l’aigua
que, en el cas de les comarques del Pirineu lleidatà,
correspon atorgar a la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre.

Durant la tramitació administrativa de la concessió, les
instal·lacions han d’acreditar que seran respectuoses
amb el medi ambient, tant per les seves característiques
constructives com pel manteniment del cabal ecològic
necessari per a mantenir la riquesa fluvial.

Per part de la Generalitat de Catalunya, un cop obtin-
guda la concessió hidroelèctrica de l’òrgan de conca
competent, es tramiten els expedients per atorgar la
condició d’instal·lació acollida al Règim Especial i
s’atorga l’autorització de posada en Servei un cop ve-
rificats el compliment dels condicionants imposats tant
tècnics com mediambientals.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep Maria Rañé i Blasco
Conseller de Treball i Indústria

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la programació
existent per a la construcció de la Bi-
blioteca Provincial de Barcelona
Tram. 314-00859/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00859/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la programació existent per a la construc-
ció de la Biblioteca Provincial de Barcelona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
00859/07, formulada per la Il·lustre diputada senyora
Carme-Laura Gil i Miró, del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb allò que estableixen
els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament de
Catalunya, i en nom del Consell Executiu, em corres-
pon informar del següent:

L’Ajuntament de Barcelona és la institució que proposa
l’espai per a la ubicació de la futura Biblioteca Central
de Barcelona, amb la conformitat de les altres adminis-
tracions implicades (Ministerio de Cultura i Generali-
tat de Catalunya).

En aquest sentit, l’Ajuntament posa a disposició del
Ministeri un solar que llinda amb l’Estació de França
per a la construcció de la Biblioteca. Aquest darrer es-
tiu es van començar les prospeccions arqueològiques
del terreny.

Aquest solar, però, és propietat de RENFE, i resta pen-
dent la seva cessió a l’Ajuntament de Barcelona.

Un cop materialitzada la cessió del solar i valorada la
situació dels aspectes arqueològics, s’oferirà formal-
ment al Ministeri de Cultura. Serà a partir d’aquest
moment que s’iniciarà el procés de selecció dels arqui-
tectes que han de redactar el projecte i la licitació de
l’obra, que serà previsiblement durant l’any 2005.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre en quina data té
intenció de reunir-se la consellera de
Cultura amb la comissió signant del
manifest per a la música de la terra
Tram. 314-00860/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00860/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre en quina data té intenció de reunir-se la
consellera de Cultura amb la comissió signant del ma-
nifest per a la música de la terra

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
00860/07, formulada per la Il·lustre diputada senyora
Carme-Laura Gil i Miró, del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb allò que estableixen
els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament de
Catalunya, i en nom del Consell Executiu, em corres-
pon informar del següent:

La reunió amb la comissió signant del «Manifest per la
Música de la Terra» va tenir lloc el passat dia 15 d’abril
de 2004.

Barcelona, 10 de maig de 2004

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’ús com a equipa-
ment cultural de l’antiga seu del Teatre
Lliure a Barcelona i sobre la implicació
econòmica del Govern en el projecte
arquitectònic per a possibilitar-ne l’ús
teatral o un ús afí
Tram. 314-00862/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00862/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’ús com a equipament cultural de l’antiga
seu del Teatre Lliure a Barcelona i sobre la implicació
econòmica del Govern en el projecte arquitectònic per
a possibilitar-ne l’ús teatral o un ús afí

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
00862/07, formulada per la Il·lustre diputada senyora
Carme-Laura Gil i Miró, del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb allò que estableixen
els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament de
Catalunya, i en nom del Consell Executiu, em corres-
pon informar del següent:

L’antiga seu del Teatre Lliure a Gràcia és propietat de
la cooperativa «La Lleialtat». Els cooperativistes van
aprovar la cessió de la propietat del local a la Fundació
Teatre Lliure.

Aquesta cessió, però, encara no ha estat formalitzada.
Abans de reprendre la programació cal una intervenció
arquitectònica per tal de millorar qüestions de segure-
tat i per tal de condicionar el local per a la pròpia acti-
vitat teatral. Un cop realitzades les esmentades millo-
res, la Fundació Teatre Lliure ha de presentar la seva
proposta.

Quant a quina és la voluntat del Govern pel que fa a la
seva implicació econòmica en el projecte arquitectònic
que possibilités l’ús teatral o afí d’aquell edifici, us fem
avinent que, aquesta decisió s’ha de prendre en el marc
del nou contracte-programa que ha de fixar el funcio-
nament del Teatre Lliure en els propers quatre anys. En
aquests moments s’està en fase d’estudis previs, els
quals han de permetre signar aquest contracte-progra-
ma abans de finalitzar l’any.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre els criteris
que ha establert per al ús de la llengua
catalana pel Cos dels Mossos d’Es-
quadra i sobre a qui cal atribuir la res-
ponsabilitat que la intervenció d’un
cap d’aquest cos en el programa infor-
matiu del migdia de Catalunya Ràdio
del 2 d’abril de 2004 fos només en
castellà
Tram. 314-00863/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00863/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els criteris que ha establert per al ús de la
llengua catalana pel Cos dels Mossos d’Esquadra i so-
bre a qui cal atribuir la responsabilitat que la interven-
ció d’un cap d’aquest cos en el programa informatiu del
migdia de Catalunya Ràdio del 2 d’abril de 2004 fos
només en castellà

Fascicle segon
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que les rodes de premsa que convoca la Policia de
la Generalitat - Mossos d’Esquadra sobre les actuaci-
ons que fa públiques als mitjans de comunicació són,
oficialment, en català.

Com a conseqüència de la presència de mitjans estatals
les declaracions es repeteixen en castellà. El que no
sabem és per quina raó Catalunya Ràdio va inserir la
notícia utilitzant els talls de veu en castellà.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el projecte arqui-
tectònic i museològic de l’Ajuntament
de Barcelona al Mercat del Born
Tram. 314-00864/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00864/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el projecte arquitectònic i museològic de
l’Ajuntament de Barcelona al Mercat del Born

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Gil i Miró, Carme-Laura

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
00864/07, formulada per la Il·lustre diputada senyora
Carme-Laura Gil i Miró, del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb allò que estableixen
els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament de
Catalunya, i en nom del Consell Executiu, em corres-
pon informar del següent:

Amb motiu de les obres realitzades a l’antic Mercat del
Born per a la construcció de la Biblioteca Provincial de
Barcelona es realitza una intervenció arqueològica en
el seu subsòl. El resultat de les excavacions provoca la
incoació d’expedient de declaració de bé cultural d’in-
terès nacional en la categoria de zona arqueològica, així
com el canvi d’emplaçament de la futura Biblioteca
Provincial i la decisió de convertir l’espai del Born en
un centre cultural. Posteriorment, la titularitat de l’edi-
fici passa del Ministeri de Cultura a l’Ajuntament de
Barcelona.

Per aquest motiu es crea una comissió per a l’elabora-
ció d’un avantprojecte conceptual del futur centre cul-
tural. En aquesta participa el Director del Museu d’His-
tòria de Catalunya, aprovant-se un text marc. A partir

d’aquest moment, l’Ajuntament de Barcelona, titular
del projecte, prossegueix la seva concreció.

Des de la Direcció General del Patrimoni Cultural
s’han tingut i es tenen contactes amb els responsables
de l’Ajuntament de Barcelona pel que fa al projecte del
Born, per tal d’ajustar l’avenç de les propostes referi-
des a aquest conjunt historicoarqueològic.

La Junta de Museus de Catalunya, reunida en Ple el dia
27 de juny de 2002, es va posicionar en el sentit que les
restes arqueològiques s’han de conservar i museïtzar
amb el menor menysteniment possible.

Hi ha, doncs, coincidència de criteris pel que fa a les
grans línies prepositives del projecte arqueològic i
museològic definit per l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre una nova línia de
préstecs per a finançar la reposició
de la cria i la represa de l’activitat de
les instal·lacions de muscleres del del-
ta de l’Ebre
Tram. 314-00867/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00867/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre una nova línia de préstecs per a finançar la
reposició de la cria i la represa de l’activitat de les ins-
tal·lacions de muscleres del delta de l’Ebre

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de
tramitació 314-00867/07 formulada pel Diputat I. Sr.
Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya i d’acord amb allò que preveuen
els articles 132 i 133 de Reglament del Parlament, in-
formem del següent:

1. En quina data va adoptar el Consell Executiu l’acord
d’obrir una nova línia de préstecs per a finançar la re-
posició de la cria i el reinici de l’activitat de les instal·la-
cions de muscleres del Delta de l’Ebre?

El 17 de febrer de 2004.

2. Atès que el pressupost del 2003 està prorrogat, men-
tre no s’aprovi el corresponent al 2004, de quina partida
pressupostària surten els recursos destinats a aquesta
línia de crèdit?

De la línia 1701/D/731170100/7143.
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3. Quina quantitat ha destinat o pensa destinar el Go-
vern de la Generalitat per a aquesta línia de crèdit?

El Govern va autoritzar l’Institut Català de Crèdit
Agrari a atorgar préstecs als propietaris de les muscle-
res del Delta de l’Ebre per un import màxim global
d’1.932.000 euros.

Segons l’acord de Govern del 17 de febrer de 2004, el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca conce-
deix un ajut a aquesta línia de préstecs que es concre-
ta en la bonificació de l’amortització del capital corres-
ponent a la primera anualitat d’aquests préstecs.

L’import d’aquest ajut és d’un màxim de 214.666,64
euros que es lliurarà a l’ICCA d’una sola vegada amb
càrrec als pressupostos per al 2004 del DARP.

El DARP concedeix un ajut a aquesta línia de préstecs
que es concreta en la bonificació del 50% dels interes-
sos que es produeixin. El DARP consignarà en els seus
pressupostos anuals les quantitats necessàries per fer
front a l’esmentada bonificació d’interessos que trans-
ferirà per anualitats avançades a l’ICCA a excepció de
l’anualitat corresponent a l’any 2004 que es transferi-
rà en el mateix exercici. Per l’anualitat corresponent a
l’exercici del 2004, el DARP pagarà uns interessos de
67.314,80 euros.

L’import màxim global pel 2004 és, per tant, de
281.981,44 euros. Aquesta quantitat ja està reservada
en els pressupostos del Departament.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Antoni Siurana i Zaragoza
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el subministra-
ment elèctric en el futur de la comarca
de les Garrigues
Tram. 314-00868/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00868/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el subministrament elèctric en el futur de la
comarca de les Garrigues

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Miranda i Torres, Anna

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 informar del següent:

El subministrament elèctric a la comarca de les Garri-
gues, presenta una configuració amb un predomini de
zones rurals, fet que pressuposa una superior longitud
de les línies i, per tant, una dificultat tècnica objectiva

per mantenir els paràmetres elèctrics del servei. L’any
2003 la comarca compleix, globalment, els índexs co-
marcals de qualitat de subministrament, però s’ha ob-
servat una disminució relativa de la qualitat en relació
a l’any 2002.

Per aquest motiu, Fecsa-Endesa, a instàncies de la Di-
recció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial,
està estudiant la reconfiguració de la xarxa de 25 kV a
la zona de Les Borges Blanques. Reconfiguració que
milloraria el servei a les poblacions de Les Borges
Blanques, Cervià, Fulleda, Tarrés i L’Espluga Calba.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep Maria Rañé i Blasco
Conseller de Treball i Indústria

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures que
pensa prendre envers la companyia
Fecsa-Endesa pels talls de subminis-
trament elèctric a la comarca de les
Garrigues
Tram. 314-00869/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00869/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les mesures que pensa prendre envers la
companyia Fecsa-Endesa pels talls de subministrament
elèctric a la comarca de les Garrigues

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Miranda i Torres, Anna

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 informar del següent:

El Govern té una política adreçada a minimitzar l’im-
pacte dels talls de subministrament elèctric identificant
i incidint sobre les causes que els generen.

En aquest sentit, Fecsa-Endesa a instàncies de la Direc-
ció General, està duent a terme actuacions per limitar
els efectes dels talls programats per manteniment, repa-
ració o millora i extensió de la xarxa elèctrica, reduir
l’impacte de les incidències de tercers sobre la xarxa,
preveure situacions de força major amb coordinació
amb els plans d’emergència i reduir l’impacte dels fac-
tors propis imputables a les instal·lacions de servei.

Pel que fa a la comarca de les Garrigues l’any 2004,
s’han instruït 3 expedients informatius, que es troben
pendent de resolució per les incidències ocorregudes.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep Maria Rañé i Blasco
Conseller de Treball i Indústria
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la redefinició del
projecte inicial de construcció de la lí-
nia elèctrica Sentmenat (Vallès Occi-
dental) - Sallente (Pallars Jussà) i la
possible afectació al terme municipal
de Salàs de Pallars (Pallars Jussà)
Tram. 314-00871/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00871/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la redefinició del projecte inicial de cons-
trucció de la línia elèctrica Sentmenat (Vallès Occiden-
tal) - Sallente (Pallars Jussà) i la possible afectació al
terme municipal de Salàs de Pallars (Pallars Jussà)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: López i Pla, Agustí

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 informar del següent:

Donat que la pregunta és del mateix tema que la pre-
gunta 314-00843/07 formulada pel diputat del seu
mateix grup el Sr. J. Grau i Seris, es reprodueix la ma-
teixa resposta.

En relació a aquesta línia, el Govern no té constància
que l’empresa responsable de la seva execució, Red
Eléctrica de España, hagi iniciat la tramitació del pro-
jecte, ni sol·licitat l’autorització administrativa prèvia.
Tampoc ha informat amb caràcter previ al Govern de la
Generalitat del possible traçat.

Tampoc s’ha rebut cap informació del Govern Central
referida a aquest projecte.

En el moment que es disposi d’informació s’analitza-
rà per tal d’identificar les implicacions energètiques i
territorials per tal d’avaluar la seva possible convenièn-
cia. Així mateix es procedirà a informar a totes les
Administracions afectades per tal de conèixer la seva
opinió.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Josep Maria Rañé i Blasco
Conseller de Treball i Indústria

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la relació la-
boral del Sr. Josep Fuguet i Ferrer amb
el Departament de Benestar i Família
Tram. 314-00872/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00872/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la relació laboral del Sr. Josep Fulguet i
Ferrer amb el Departament de Benestar i Família

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cleries i Gonzàlez, Josep Lluís

D’acord amb allò que disposa l’article 132 de Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que el senyor Josep Fuguet i Ferrer va prestar ser-
veis al Departament de Benestar i Família durant un
període temporal fins la passada Setmana Santa, mit-
jançant un nomenament de personal eventual, havent
iniciat la seva prestació de serveis el 16 de gener de
2004, i finalitzant la seva prestació el 8 d’abril de 2004
(d’acord amb la Resolució de 29 de març de 2004).
Durant aquest període ha desenvolupat funcions d’as-
sessorament en matèria d’atenció a la gent gran.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les cartes que ha
tramès als pares de menors que han
estat trobats consumint alcohol o en
locals on no els és permès l’accés i
sobre els expedients que han obert als
locals on han detectat aquestes infrac-
cions
Tram. 314-00875/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00875/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les cartes que ha tramès als pares de menors
que han estat trobats consumint alcohol o en locals on
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no els és permès l’accés i sobre els expedients que han
obert als locals on han detectat aquestes infraccions

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos les
consideracions següents:

El resultat de les cartes trameses ha estat poder contri-
buir i col·laborar en la salut i educació dels menors
d’edat, informant i col·laborant amb els pares dels citats
menors que s’han trobat en locals on tenen prohibit
l’accés o bé s’ha comprovat que estaven consumint
begudes alcohòliques, malgrat no tenir l’edat legalment
establerta per fer-ho. Del resultat de les inspeccions
s’han trobat vint-i-cinc menors en una de les situacions
descrites.

S’han tramès dues cartes amb relació a menors de setze
anys que es trobaven en una discoteca del municipi de
Barcelona. Onze cartes adreçades a pares de menors
de divuit anys que consumien begudes alcohòliques en
locals situats a Granollers, Sabadell, Tossa de Mar, Sils,
Mora d’Ebre, Amposta i l’Escala.

No és obligatori que els pares respongui, no obstant
això, s’han rebut trucades telefòniques i visites d’al-
guns pares.

Pel que fa als locals on s’han localitzat els menors s’ha
tramès al districte corresponent de l’ajuntament que és
qui té competències sancionadores en matèria d’espec-
tacles, activitats recreatives i establiments públics. En
els casos dels menors que consumien begudes alcohò-
liques s’ha traslladat l’acta corresponent al Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social ja que és qui en té
competència.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’adquisició de 57
vehicles per al Cos de Bombers de la
Generalitat en substitució dels anome-
nats «egipcis»
Tram. 314-00876/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00876/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’adquisició de 57 vehicles per al Cos de
Bombers de la Generalitat en substitució dels anome-
nats «egipcis»

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que el termini establert pel lliurament dels 58 nous
vehicles autobomba, no «egipcis», és el 15 de juny de
2004, tal i com es va fer constar en la publicació de la
licitació del contracte de subministrament (Diari Ofici-
al de la Generalitat de Catalunya núm. 4063, del 4 de
febrer de 2004).

La destinació dels vehicles serà la següent: a la Regió
d’Emergències Centre 9, a la Regió d’Emergències de
Lleida 14, a la Regió d’Emergències de Girona 12, a la
Regió d’Emergències de Tarragona i Terres de l’Ebre
10, a la Regió d’Emergències Metropolitana Sud 8 i a
la Regió d’Emergències Metropolitana Nord 5.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre una assignatura
avaluable d’educació viària
Tram. 314-00877/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00877/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre una assignatura avaluable d’educació vi-
ària

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos les
consideracions següents:

Des de la Conselleria d’Interior s’ha plantejat la pro-
posta d’impartir, tant a primària com a secundària, dins
l’ordenació curricular una assignatura d’educació per a
la mobilitat segura, proposta que ha estat ben rebuda
pel Departament d’Ensenyament, que conjuntament
amb el Ministeri d’Educació i Ciència són els compe-
tents per estudiar coordinadament el desenvolupament
dels programes necessaris per tal de fer possible la seva
inclusió en el currículum educatiu.

El Servei Català de Trànsit està acabant de definir i
desenvolupar un programa formatiu dirigit als conduc-
tors professionals, el qual serà presentat a les entitats
que els agrupen, així com també als sindicats més re-
presentatius.

1.25.15.

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



25 de maig de 2004 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 60

66

Pel que fa als infractors reincidents, s’està a l’espera
que el Govern espanyol reguli i desenvolupi la norma-
tiva sobre mesures reeducadores, perquè és qui en té la
competència.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quan hi ha pre-
vist iniciar la construcció del col·lector
en alta des de la urbanització Baronia
del Mar, als termes de Bellvei i Calafell
(Baix Penedès), fins a l’estació depu-
radora d’aigües residuals (EDAR) de
Calafell
Tram. 314-00878/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00878/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quan hi ha previst iniciar la construcció del
col·lector en alta des de la urbanització Baronia del Mar,
als termes de Bellvei i Calafell (Baix Penedès), fins a
l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de
Calafell

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Espadaler i Parcerisas, Ramon

Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i
Habitatge, d’acord amb el que disposa l’article 133 del
Reglament del Parlament, dóna resposta a la pregunta
parlamentària indicada més amunt, conjuntament amb
la iniciativa 314-00879/07.

El desenvolupament territorial del Programa de Sane-
jament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) 2002
corresponent a la conca de les rieres del Baix Penedès,
aprovat per Acord del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya el 25 de setembre de 2002, no preveia l’execu-
ció d’un col·lector de connexió dels abocaments de la
urbanització Baronia del Mar a l’estació depuradora
d’aigües residuals (EDAR) de Calafell, sinó la cons-
trucció d’una EDAR per a la vessant sud de la urbanit-
zació, en un primer escenari determinat per la Directi-
va de sanejament d’aigües residuals urbanes per a l’any
2005, i una altra estació al sector est, en un segon pe-
ríode de desenvolupament, que té l’horitzó propi de la
Directiva marc sobre política de l’aigua, és a dir l’any
2015.

Barcelona, 11 de maig de 2004

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el finançament de
la construcció del col·lector en alta de la
urbanització Baronia del Mar, als ter-
mes municipals de Bellvei i Calafell
(Baix Penedès)
Tram. 314-00879/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00878/07.

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la gira del conseller
de Relacions Institucionals i Partici-
pació per disset comunitats autònomes
de l’Estat espanyol
Tram. 314-00880/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00880/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la gira del conseller de Relacions Instituci-
onals i Participació per disset comunitats autònomes de
l’Estat espanyol

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

D’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133
del Reglament del Parlament de Catalunya, en nom del
Govern de la Generalitat em plau informar-vos del se-
güent:

L’actuació del Govern està emmarcada per un progra-
ma, l’Acord per a un Govern catalanista i d’esquerres
a la Generalitat de Catalunya, exhaustiu i concret, que
recull els compromisos amb la ciutadania. Un dels ob-
jectius prioritaris que s’inclouen en aquest acord és
l’aprofundiment de l’autogovern i l’elaboració d’un
nou Estatut.

En aquest sentit, els grups parlamentaris van conside-
rar necessari impulsar de manera immediata un Acord
Nacional sobre l’Autogovern, amb la incorporació de
totes les forces polítiques del país, mitjançant la cons-
titució d’una ponència parlamentària encarregada
d’elaborar la proposta de nou Estatut, i amb la implica-
ció del conjunt de la societat.
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Així mateix, aquest acord de govern es fa ressò de la
necessitat d’impulsar totes les vies d’explicació, diàleg
i recerca d’acord amb les forces polítiques de l’Estat i
amb el conjunt de la seva societat civil.

De conformitat amb el que estableix el Decret 296/2003,
de 20 de desembre, de creació, denominació i determi-
nació de l’àmbit de competència dels departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, corres-
ponen al Departament de Relacions Institucionals i
Participació la coordinació de les relacions amb el Par-
lament de Catalunya, el desenvolupament estatutari, les
relacions institucionals i la promoció de la participació
social.

I, més concretament, el Decret 2/2004, de 7 de gener,
d’estructuració del Departament de Relacions Ins-
titucionals i Participació, estableix que són funcions
d’aquest departament, entre d’altres, l’impuls i la coor-
dinació del procés de reforma de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, així com la promoció o l’adopció, si s’es-
cau, de les mesures i disposicions necessàries per tal
d’instrumentar aquest procés; l’impuls i la coordinació
de les relacions de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya i el Govern de l’Estat i el de les altres comu-
nitats autònomes; i l’exercici de les funcions inherents
a les relacions entre el Govern i el Parlament.

En el marc del que estableixen l’acord de govern i les
disposicions suara esmentats, el Govern de la Genera-
litat, mitjançant el departament que encapçalo, ha im-
pulsat tot un seguit d’actuacions en relació amb el pro-
cés de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Així, un cop constituïda la ponència parlamentària en-
carregada de redactar el nou text estatutari i amb ple
respecte als treballs que du a terme, s’ha posat en mar-
xa un procés de consulta social per a l’elaboració del
nou Estatut. Els objectius d’aquest procés són: fer pe-
dagogia sobre l’Estatut, implicar la ciutadania i cons-
truir consens social.

El procés s’adreça a 3 tipus d’actors: els representants
dels àmbits social, econòmic i professional organitzats
a nivell nacional; els representants del territori; i els
canals directes de participació ciutadana.

La participació s’articula al voltant d’un pacte entre el
Departament de Relacions Institucionals i Participació
i els representants de cada àmbit implicat per tal que
facin d’agents impulsors de l’Estatut. Mitjançant aquest
pacte o acord, se’l ofereix tot el suport tècnic i perso-
nal que necessitin.

En aquesta mateixa línia, properament mantindré diver-
ses entrevistes amb membres dels governs de les altres
comunitats autònomes per tal d’explicar-los el balanç
de l’autogovern català dels últims 25 anys i les insufi-
ciències detectades al llarg d’aquest període, així com
per donar-los a conèixer el procés de reforma estatutà-
ria que s’ha iniciat a Catalunya, intercanviar opinions
i encetar vies de diàleg al voltant d’aquest procés, es-
pecialment amb aquelles comunitats autònomes que
també han expressat la seva voluntat de millorar l’au-
togovern.

Això no obstant, cal destacar que, el passat 9 de febrer,
en el marc de la meva compareixença per informar de

les línies d’actuació del Departament de Relacions Ins-
titucionals i Participació, ja vaig avançar els objectius
i el contingut de l’acció de govern en el procés de re-
forma de l’Estatut a la Comissió d’Organització i Ad-
ministració de la Generalitat i Govern Local del Parla-
ment, que a continuació de la meva intervenció i en la
mateixa sessió va nomenar la ponència encarregada de
redactar el nou Estatut.

I, a més a més, recentment he mantingut una reunió
amb el president de la Comissió Primera, en la qual
hem acordat que, un cop hagin finalitzat les comparei-
xences de les entitats socials davant la ponència parla-
mentària que ha d’elaborar el nou Estatut, s’incremen-
taran les relacions entre el Govern i el Parlament.

En aquest sentit, he demanat formalment al president
del Parlament de Catalunya que transmeti als membres
de la ponència que ha de redactar el nou text estatutari
el meu interès per informar a aquesta Cambra de la tas-
ca que el Govern du a terme en relació amb el procés
de reforma de l’Estatut.

Barcelona, 17 de maig de 2004

Joan Saura i Laporta
Conseller de Relacions Institucionals

i Participació

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quan preveu apro-
var la Carta de serveis públics de se-
guretat
Tram. 314-00881/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00881/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quan preveu aprovar la Carta de serveis
públics de seguretat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que volem aprovar-la després de realitzar un pro-
cés de consulta àmplia, no hi ha calendari concret, més
enllà d’assegurar que ho farem dins d’aquesta legisla-
tura.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quantes policies
locals s’han connectat al sistema d’in-
formació del Cos de Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 314-00882/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00882/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quantes policies locals s’han connectat al
sistema d’informació del Cos de Mossos d’Esquadra

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que els cossos de policia local que han signat conve-
nis de connexió al Sistema d’Informació de la Policia
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra han estat la poli-
cia local de Ripollet, en data 12 de febrer de 2004; la
policia local de Lliçà de Vall, en data 3 de març de
2004; la policia local de Martorell, en data 14 d’abril
de 2004 i la policia local d’Olot, en data 15 d’abril de
2004.

Finalment, us informem que properament es signaran
nous convenis de connexió amb els ajuntaments de
Valls, el Vendrell i Calafell. Informació que consta en
la resposta a la pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’ampliació de la col·laboració amb
les policies locals (tram. 314-00476/07), presentada pel
seu grup parlamentari.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el nombre de con-
venis de col·laboració signats amb mu-
nicipis
Tram. 314-00883/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00883/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el nombre de convenis de col·laboració sig-
nats amb municipis

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que el Departament d’Interior ha signat convenis
de coordinació i col·laboració amb els ajuntaments dels
municipis següents: Cabrera de Mar, en data 6 de febrer
de 2004; Montgat, en data 18 de març de 2004 i Alella,
en data 23 de març de 2004.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si ha modificat el
marc de col·laboració interinstitucional
de l’Enquesta de Seguretat Pública de
Catalunya
Tram. 314-00884/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00884/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si ha modificat el marc de col·laboració in-
terinstitucional de l’Enquesta de Seguretat Pública de
Catalunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que l’edició de l’Enquesta de Seguretat Pública de
Catalunya corresponent a l’any 2004 s’ha realitzat en
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conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, la Mancomu-
nitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na i l’Institut d’Estadística de Catalunya, és a dir, en el
mateix marc de col·laboració interinstitucional existent
des de l’edició de l’any 2001.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la tramesa als di-
putats de l’Enquesta de Seguretat Pú-
blica de Catalunya, edició 2003
Tram. 314-00885/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00885/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la tramesa als diputats de l’Enquesta de
Seguretat Pública de Catalunya, edició 2003

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que l’edició de l’Enquesta de Seguretat Pública de
Catalunya corresponent a l’any 2003 va ser encarrega-
da pel Govern anterior i desconeixem els motius pels
quals no va ser tramesa al Parlament de Catalunya.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el compliment de
l’article 23 de la Llei 4/2003, d’ordena-
ció del sistema de seguretat pública de
Catalunya
Tram. 314-00886/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00886/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per es-
crit sobre el compliment de l’article 23 de la Llei 4/2003,
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Cata-
lunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que el Departament d’Interior elaborarà l’informe
sobre la seguretat a Catalunya, tal com preveu l’article
23 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sis-
tema de seguretat pública de Catalunya, un cop hagi
finalitzat l’any natural i basant-se en les activitats esta-
dístiques regulades pel Pla estadístic de Catalunya.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si han nomenat els
subdirectors generals territorials de
seguretat que preveu la Llei 4/2003,
d’ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya
Tram. 314-00887/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00887/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si han nomenat els subdirectors generals
territorials de seguretat que preveu la Llei 4/2003, d’or-
denació del sistema de seguretat pública de Catalunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que no han estat nomenats i es faran quan s’esta-
bleixi el mecanisme adequat de relació entre aquesta
figura, el cap de la regió policial i el delegat del Govern.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la constitució de
les comissions regionals de seguretat
Tram. 314-00888/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00888/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la constitució de les comissions regionals
de seguretat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que encara no s’han constituït, atesa la situació
diferent entre les regions i els cossos de seguretat.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els municipis que
no han constituït la junta local de se-
guretat
Tram. 314-00889/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00889/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els municipis que no han constituït la jun-
ta local de seguretat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que el Departament d’Interior farà un recordatori
del contingut de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordena-
ció del sistema de seguretat pública de Catalunya a tots
aquells ajuntaments que no hagin constituït la junta
local de seguretat.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quins municipis
no han constituït la junta electoral de
seguretat que estableix la Llei 4/2003,
d’ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya
Tram. 314-00890/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00890/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quins municipis no han constituït la junta
electoral de seguretat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que, actualment en aquells territoris on s’ha des-
plegat la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra,
hi ha setanta-quatre municipis que tenen constituïda la
junta local de seguretat, trenta-un municipis que enca-
ra no l’han constituïda i sis municipis que no ho hem
pogut confirmar.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quins municipis
han constituït la junta electoral de se-
guretat
Tram. 314-00891/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00891/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quins municipis han constituït la junta elec-
toral de seguretat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que aquesta pregunta ha estat resposta amb la pre-
gunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre
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quins municipis no han constituït la junta electoral de
seguretat que estableix la Llei 4/2003 d’ordenació del
sistema de seguretat pública de Catalunya (tram. 314-
00890/07), presentada per aquesta mateixa diputada.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si ha elaborat la
guia de criteris que han de seguir els
municipis per a l’elaboració dels plans
locals de seguretat
Tram. 314-00892/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00892/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si ha elaborat la guia de criteris que han de
seguir els municipis per a l’elaboració dels plans locals
de seguretat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que la Subdirecció General de Coordinació de
Policies Locals l’està elaborant.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quants plans lo-
cals de seguretat s’han fet
Tram. 314-00893/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00893/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quants plans locals de seguretat s’han fet

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que d’acabat encara no n’hi ha cap, però s’estan
elaborant.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el Pla general de
seguretat de Catalunya
Tram. 314-00894/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00894/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el Pla general de seguretat de Catalunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que el Pla General de Seguretat de Catalunya
s’elaborarà durant la present legislatura.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la Comissió de
Policia de Catalunya
Tram. 314-00895/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00895/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la Comissió de Policia de Catalunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que la Comissió de Policia de Catalunya no està
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constituïda, però en els propers mesos es constituirà i es
convocarà.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quan trametrà al
Parlament l’informe anual sobre la se-
guretat interior que preceptua la Llei
4/2003, d’ordenació del sistema de se-
guretat pública de Catalunya
Tram. 314-00896/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00896/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quan trametrà al Parlament l’informe anual
sobre la seguretat interior que preceptua la Llei 4/2003,
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Cata-
lunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que el Departament d’Interior elaborarà l’informe
anual sobre la seguretat a Catalunya, tal com preveu
l’article 23 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació
del sistema de seguretat pública de Catalunya, un cop
hagi finalitzat l’any natural i basant-se en les activitats
estadístiques regulades pel Pla estadístic de Catalunya.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la Comissió del
Govern per a la Seguretat
Tram. 314-00897/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00897/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la Comissió del Govern per a la Seguretat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que la Comissió del Govern per a la Seguretat es
reunirà durant la present legislatura.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quan pensa apro-
var les normes de funcionament del
Consell de Seguretat de Catalunya
Tram. 314-00898/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00898/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quan pensa aprovar les normes de funcio-
nament del Consell de Seguretat de Catalunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya em plau fer-vos avi-
nent que el Departament d’Interior elaborarà durant la
present legislatura l’esmentat decret.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quan preveu cons-
tituir el Consell de Seguretat de Catalu-
nya
Tram. 314-00899/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00899/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quan preveu constituir el Consell de Segu-
retat de Catalunya
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que el Consell de Seguretat de Catalunya es cons-
tituirà quan s’hagi determinat la seva composició i les
seves normes de funcionament.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si comparteix la
posició presa per l’Alcalde de Barcelo-
na, en el sentit que no es parli d’Eus-
kadi i el conflicte basc dins el Fòrum
de les Cultures Barcelona 2004
Tram. 314-00900/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00900/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si comparteix la posició presa per l’Alcal-
de de Barcelona, en el sentit que no es parli d’Euskadi
i el conflicte basc dins el Fòrum de les Cultures Barce-
lona 2004

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puig i Godes, Felip

L’organització del Fòrum Barcelona 2004 compta amb
representants de l’administració general de l’Estat, de
la Generalitat de Catalunya (que va iniciar aquesta co-
operació l’anterior legislatura) i de l’Ajuntament de
Barcelona. Les activitats del Fòrum s’han organitzat en
base als grans temes definits per la UNESCO i d’acord
amb totes les institucions patrocinadores. Un d’aquests
grans eixos del Fòrum, que es materialitzaran bàsica-
ment a través dels diàlegs, és les condicions de la pau
i l’exploració de maneres innovadores de resoldre els
conflictes.

Tal i com consta en el programa oficial del Fòrum 2004
és previst tractar d’Euskadi, entre d’altres qüestions, als
diàlegs dedicats a la Resolució dels conflictes, Poder i
ètica al segle XXI i Cap a un món sense violència.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Josep Bargalló Valls
Conseller en cap

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les subvencions
concedides pel Departament de Cultu-
ra a entitats de caire cultural en virtut
de convenis plurianuals
Tram. 314-00901/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00901/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les subvencions concedides pel Departa-
ment de Cultura a entitats de caire cultural en virtut de
convenis plurianuals

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya

Proponents: Roca i Perich, Maria Mercè

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
00901/07, formulada per la Il·lustre diputada senyora
Maria Mercè Roca i Perich, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò que
estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del
Parlament de Catalunya, i en nom del Consell Execu-
tiu, em correspon informar del següent:

La resposta a aquesta pregunta s’adjunta per annex.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

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

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la incorporació en
programes conjunts amb organismes
de la Comissió Europea o de les Naci-
ons Unides per al desenvolupament
del Tercer Món
Tram. 314-00918/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00918/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la incorporació en programes conjunts amb
organismes de la Comissió Europea o de les Nacions
Unides per al desenvolupament del Tercer Món
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

Atès que enguany estem avaluant els diversos projec-
tes i propostes presentades pels diversos agents de des-
envolupament, així com dissenyant el Pla d’acció estra-
tègica amb els diversos organismes multilaterals abans
comentat, la proposta final d’intervenció serà presenta-
da properament davant el Parlament.

Tanmateix, cal remarcar que, en el sentit estricte, la
Comissió de la Unió Europea no té organismes, sí la
Unió Europea. Hom preveu, però, endegar contactes
amb les direccions generals i oficines encarregades de
temes de desenvolupament.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre què pensa fer per
a incorporar-se en programes con-
junts amb organismes de la Comissió
Europea o de les Nacions Unides per
al desenvolupament del Tercer Món
Tram. 314-00920/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00920/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre què pensa fer per a incorporar-se en progra-
mes conjunts amb organismes de la Comissió Europea
o de les Nacions Unides per al desenvolupament del
Tercer Món

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

Per tal de potenciar la cooperació bilateral en el camp
de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat in-
ternacional, s’han realitzat una sèrie de reunions prèvi-
es amb diversos organismes públics multilaterals, com
ara el Banc Mundial, el Banc Interamericà de Desenvo-
lupament (BID) i el Programa de Nacions Unides pel
Desenvolupament (PNUD), amb la qual ja tenim un
programa de beques, que gestiona el Centre UNESCO
de Catalunya.

En referència a la Unió Europea, s’obrirà una línia de
cooperació bilateral per tal de poder implementar pro-
jectes conjunts en el marc dels programes sectorials que
implementa aquest organisme europeu. Aquestes acci-
ons amb organismes multilaterals s’emmarquen dins

l’Estratègia de cooperació multilateral que serà presen-
tada al Parlament properament.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les previsions de
creació del Registre d’Organitzacions
No Governamentals (ONG)
Tram. 314-00921/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00921/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les previsions de creació del Registre d’Or-
ganitzacions No Governamentals (ONG)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

Segons el decret 109/2003 de 15 d’abril de 2003, el Re-
gistre d’Organitzacions No Governamentals per al Des-
envolupament hauria d’haver entrat en vigor el mateix
dia de la seva publicació al DOGC, el 24 d’abril de
2003. Malgrat el Registre no va entrar en vigor durant
l’anterior legislatura, es preveu que esdevingui opera-
tiu passat l’estiu d’enguany, com a més tard.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina dotació
tècnica i humana tindrà el Registre d’Or-
ganitzacions No Governamentals (ONG)
Tram. 314-00922/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00922/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quina dotació tècnica i humana tindrà el
Registre d’Organitzacions No Governamentals (ONG)
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

Es preveu una persona responsable per dur a terme el
registre d’ONG, a la vegada que es crearà una base de
dades que sigui compatible amb la que disposa l’Agèn-
cia Espanyola de Cooperació Internacional (AECI) i,
en la mesura del possible, congruent amb les bases de
dades de la Unió Europea i del Comitè d’Ajut al Des-
envolupament (CAD) de l’OCDE.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les vies de partici-
pació política en la Comunitat Europea
per a la Cooperació i el Desenvolupa-
ment
Tram. 314-00923/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00923/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les vies de participació política en la Comu-
nitat Europea per a la Cooperació i el Desenvolupament

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

La Secretaria de Cooperació Exterior està donant su-
port a diverses iniciatives que, en el marc de programes
subvencionats per la Comissió Europea, es cofinancen
des de diverses Administracions públiques. Durant
aquest any 2004, i en la línia abans esmentada, està
previst implementar un projecte de desenvolupament
econòmic i social a Equador, que portarà a terme l’en-
titat catalana Agora Nord-Sud, i un segon projecte de
desenvolupament energètic a Senegal, implementat per
l’Institut Català d’Energia - ICAEN en el marc del pro-
grama europeu COOPENER. Per tant, la Secretaria de
Cooperació Exterior seguirà potenciant i ampliant les
seves capacitats amb l’establiment d’acords bilaterals
entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Unió
Europea en el camp de la cooperació al desenvolupa-
ment.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris d’ava-
luació dels projectes de cooperació i
desenvolupament del Tercer Món
Tram. 314-00924/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00924/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els criteris d’avaluació dels projectes de
cooperació i desenvolupament del Tercer Món

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

Durant l’any 2003, i amb l’objectiu de millorar les ca-
pacitats dels diversos agents de desenvolupament pú-
blics i privats de Catalunya, l’anterior Secretaria de
Relacions Exteriors va establir Convenis amb diversos
agents de desenvolupament privats per tal d’avaluar la
cooperació catalana a diverses àrees d’Amèrica del Sud
i l’Àfrica subsahariana. En aquest sentit i per tal d’am-
pliar aquesta línia de treball, la Secretaria de Coopera-
ció Exterior està desenvolupant un protocol d’actuació
amb els agents Universitaris per tal d’establir la meto-
dologia, els mecanismes de seguiment i avaluació així
com els indicadors que ens permetin avaluar l’impac-
te de la cooperació catalana i millorar les nostres capa-
citats.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quins treballs es
volen impulsar a Colòmbia des de la
Secretaria de Cooperació Exterior i
l’Agència Catalana de Cooperació
Tram. 314-00925/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00925/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quins treballs es volen impulsar a Colòm-
bia des de la Secretaria de Cooperació Exterior i
l’Agència Catalana de Cooperació
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

Mitjançant la convocatòria Oberta del 2004 es preveu
obrir un àmbit d’actuació envers els països en conflic-
te i post-conflicte. En funció d’allò que la societat civil
demandi i dels projectes que es presentin sota aquesta
convocatòria, es decidirà les actuacions que des de
l’Agència es recolzaran a Colòmbia.

A més a més, es seguirà donant suport a la Taula Cata-
lana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia i es té
intenció de signar un conveni amb el PNUD per tal de
recolzar una Sala d’Anàlisi que aquest endegarà a Co-
lòmbia.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quins treballs es
volen impulsar a Timor Oriental des de
la Secretaria de Cooperació Exterior i
l’Agència Catalana de Cooperació
Tram. 314-00926/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00926/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quins treballs es volen impulsar a Timor
Oriental des de la Secretaria de Cooperació Exterior i
l’Agència Catalana de Cooperació

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

Mitjançant la convocatòria Oberta del 2004 es preveu
obrir un àmbit d’actuació envers els països en conflic-
te i post-conflicte. En funció d’allò que la societat civil
demandi i dels projectes que es presentin sota aquesta
convocatòria, es decidirà les actuacions que des de
l’Agència es recolzaran a Timor Oriental.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins treballs
es volen impulsar a Kosovo des de la
Secretaria de Cooperació Exterior i
l’Agència Catalana de Cooperació
Tram. 314-00927/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00927/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quins treballs es volen impulsar a Kosovo
des de la Secretaria de Cooperació Exterior i l’Agència
Catalana de Cooperació

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

Mitjançant la convocatòria de subvencions Oberta del
2004 es preveu obrir un àmbit d’actuació envers els
països en conflicte i post-conflicte. En funció d’allò que
la societat civil demandi i dels projectes que es presen-
tin sota aquesta convocatòria, es decidirà les actuacions
que des de l’Agència es recolzaran a Kosovo.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quins treballs es
volen impulsar a Palestina des de la
Secretaria de Cooperació Exterior i
l’Agència Catalana de Cooperació
Tram. 314-00928/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00928/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quins treballs es volen impulsar a Palesti-
na des de la Secretaria de Cooperació Exterior i
l’Agència Catalana de Cooperació

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

Mitjançant la convocatòria Oberta del 2004 es preveu
obrir un àmbit d’actuació envers els països en conflic-
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te i post-conflicte. En funció d’allò que la societat civil
demandi i dels projectes que es presentin sota aquesta
convocatòria, es decidirà les actuacions que des de
l’Agència es recolzaran a Palestina.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la composició del
futur Comitè Català d’Emergència
Tram. 314-00929/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00929/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la composició del futur Comitè Català
d’Emergència

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

Actualment la composició del Comitè Català d’Emer-
gència està en procés d’estudi, però tal com contempla
el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament,
estarà composat per la Secretaria de Cooperació Exte-
rior, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament, representants dels Departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya implicats en ajut humanitari,
representants d’altres institucions catalanes així com
del món local i d’ONG.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre de quins recursos
econòmics i humans es dotarà el futur
Comitè Català d’Emergència
Tram. 314-00930/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00930/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre de quins recursos econòmics i humans es
dotarà el futur Comitè Català d’Emergència

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

El Comitè Català d’Emergència és un comitè de coor-
dinació en matèria d’ajut humanitari d’emergència i no
té partida pressupostària específica. No obstant, podrà
disposar de 500.000 euros de la partida d’ajut humani-
tari i d’emergència que el Pla Director va assignar a
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
per aquesta finalitat.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la participació de
la Comissió sobre Cooperació i Solida-
ritat en el futur Comitè Català d’Emer-
gència
Tram. 314-00931/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00931/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la participació de la Comissió sobre Coo-
peració i Solidaritat en el futur Comitè Català d’Emer-
gència

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

El Comitè Català d’Emergència (CCE) és el desenvo-
lupament del què preveu el Pla Director de Cooperació
al Desenvolupament 2003-2006 aprovat pel Parlament
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de Catalunya el 19 de febrer del 2003. El CCE és un
òrgan de coordinació de l’Administració i, per tant, el
Parlament serà informat periòdicament de les seves
actuacions quan així li sigui sol·licitat.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els projectes de
cooperació i desenvolupament en vies
d’execució
Tram. 314-00932/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00932/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els projectes de cooperació i desenvolupa-
ment en vies d’execució

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

Com vostès saben, el proppassat mes d’abril es va pu-
blicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
la resolució de les subvencions concedides durant l’any
2003 en matèria de cooperació al desenvolupament
i la solidaritat internacional (DOGC núm. 4107 - de 6
d’abril de 2004) per l’anterior Secretaria

de Relacions Exteriors. En aquest sentit, els remeten a
dit document per tal de tenir coneixement dels projec-
tes de cooperació al desenvolupament així com les
principals entitats beneficiàries a les quals s’ha donat
suport.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els projectes de
cooperació i desenvolupament que es
volen endegar en diferents països
Tram. 314-00933/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00933/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre els projectes de cooperació i desenvolupa-
ment que es volen endegar en diferents països

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment fa el seguiment dels projectes de cooperació i
desenvolupament que es realitzen. Aquests projectes
són elegits i subvencionats d’entre els que presenten les
entitats a la convocatòria pública de subvencions. Pro-
perament s’obriran la Convocatòria Ordinària i l’Ober-
ta 2004, per la qual cosa el nombre i el tipus de projec-
tes que se subvencionaran dependrà de les valoracions
que es facin dels projectes presentats.

Els països als que es donarà prioritat són els que esta-
bleix el Pla Director de Cooperació al Desenvolupa-
ment 2003-2006.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quins convenis
destinats a la cooperació i el desenvo-
lupament de tercers països s’han sig-
nat amb les corporacions locals i les
universitats
Tram. 314-00934/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00934/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quins convenis destinats a la cooperació i
el desenvolupament de tercers països s’han signat amb
les corporacions locals i les universitats
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

Aquest any 2004 i donat que es vol establir una línia
de continuïtat en relació als diversos agents estratègics de
cooperació tant públics com privats, entre els que es
troben el Fons Català de Cooperació i d’altres Univer-
sitats catalanes, estem valorant els projectes, programes
i estratègies implementats o en fase d’execució subven-
cionats durant aquest darrer any 2003. En aquest sen-
tit, es mantindrà aquest suport tot incorporant noves
accions complementàries que reforcin aquests Conve-
nis i donin un major protagonisme i coherència als ob-
jectius i prioritats tant geogràfiques com sectorials que
ens marca tant la Llei de Cooperació com el Pla Direc-
tor 2003 - 2006, atès que durant l’any 2003 l’anterior
Govern no va elaborar el Pla Anual que preveia tant la
Llei com l’esmentat Pla Director.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins conve-
nis destinats a la cooperació i el des-
envolupament de tercers països es
troben en vigor
Tram. 314-00935/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00935/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quins convenis destinats a la cooperació i
el desenvolupament de tercers països es troben en vigor

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

Actualment s’estan avaluant els diferents projectes i
programes als quals s’ha donat suport mitjançant Con-
veni durant l’any 2003, amb l’objectiu de conèixer l’es-
tat d’execució d’aquests i planificar les actuacions de
cara al proper any 2004, d’acord amb el previst a la Llei
de Cooperació i al Pla Director. Entre aquests desta-
quen com a agents de desenvolupament el Fons Cata-
là de Cooperació, la Universitat de Lleida, Universitat
de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, la
Universitat Oberta de Catalunya, l’Escola Superior
d’Administració i Direcció d’Empreses - ESADE, i la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Els Convenis
signats amb aquestes entitats es troben en fase d’execu-
ció i per tant, aquests segueixen vigents enguany. Per a
més informació, els remetem a la resolució de les sub-
vencions concedides durant l’any 2003 (Resolució

GAP/847/2004, de 17 de març), publicat al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya en data de 6 d’abril
(DOGC núm. 4107).

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’ajut a entitats re-
ligioses que es dediquen a la coopera-
ció i el desenvolupament en països del
Tercer Món
Tram. 314-00936/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00936/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’ajut a entitats religioses que es dediquen
a la cooperació i el desenvolupament en països del Ter-
cer Món

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

Atès que actualment no està actiu el Registre d’ONG,
no es pot fer una selecció en funció de la naturalesa de
l’entitat. Durant l’any 2003, diverses entitats religioses
van rebre suport per part de l’anterior Secretaria de
Relacions Exteriors, per a realitzar accions de sensibi-
lització o bé implementar projectes de cooperació al
desenvolupament a països del Sud. En aquest sentit, els
remetem a la resolució de les subvencions concedides
durant l’any 2003 (Resolució GAP/847/2004, de 17 de
març), publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya en data de 6 d’abril (DOGC núm. 4107).

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’ajut a les organit-
zacions no governamentals (ONG) de
les comarques nord-orientals que es
dediquen a la cooperació i el desenvo-
lupament de països del Tercer Món
Tram. 314-00937/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00937/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’ajut a les organitzacions no governamen-
tals (ONG) de les comarques nord-orientals que es de-
diquen a la cooperació i el desenvolupament de països
del Tercer Món

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

Atès que actualment no està actiu el Registre d’Orga-
nitzacions No Governamentals per al Desenvolupament
no es pot donar una relació exhaustiva d’ONG gironi-
nes finançades durant aquest darrer any 2003. A títol
informatiu, les entitats gironines Fundació SER-GI i
GRAMC (Grups de Recerca i Actuació amb Minories
Culturals i Treballadors Estrangers), entre d’altres, han
estat entitats beneficiàries de diverses subvencions per
a realitzar accions de sensibilització a les comarques de
Girona i projectes de cooperació al desenvolupament a
països del Sud.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el desdoblament
de la carretera C17, entre Vic (Osona)
i Ripoll
Tram. 314-00975/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00975/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el desdoblament de la carretera C17, entre
Vic (Osona) i Ripoll

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent les següents consideracions:

1. El Govern ha impulsat l’acabament de la tramitació
i la previsió pressupostària per poder iniciar les obres
de construcció de la variant de les Masies de Voltregà
abans de finalitzar l’any 2004.

Per altra banda el Govern a través de la Direcció Gene-
ral de Carreteres ha impulsat la redacció del projecte
del desdoblament entre les Masies de Voltregà i Ripoll.

2. Les obres de desdoblament de la C-17 entre Vic i
Ripoll es programaran de manera que es puguin acabar
en aquesta legislatura.

3. Actualment l’actuació corresponent el desdoblament
de la segona fase de la variant de Santa Cristina d’Aro,
es troba en fase de desviament de serveis afectats i es
preveu l’inici de les obres per finals del mes de maig.
Aquesta obra té un termini d’execució de 16 mesos.

Barcelona, 7 de maig de 2004

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’estructura i les
tasques de la Secretaria de Coopera-
ció Exterior
Tram. 314-00979/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00979/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’estructura i les tasques de la Secretaria de
Cooperació Exterior

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cambra i Giné, Josefina

Actualment s’està realitzant un anàlisi de les necessitats
efectives de la Secretaria en funció de les tasques que
aquesta ha de realitzar. Es preveu que passat l’estiu
puguem tenir una estructura definitiva de la Secretaria
de Cooperació Exterior, amb una relació detallada de
llocs de treball i tasques específiques.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació

i Administracions Públiques
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el greuge compa-
ratiu de Terrassa respecte a Sabadell
(Vallès Occidental) pel que fa al siste-
ma tarifari integrat
Tram. 314-00980/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00980/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el greuge comparatiu de Terrassa respecte
a Sabadell (Vallès Occidental) pel que fa al sistema
tarifari integrat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rull i Andreu, Josep

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent les següents consideracions:

El Govern no té prevista cap modificació del sistema
tarifari de l’ATM, ja que aquest no causa cap discrimi-
nació real a la gent de Terrassa.

Per altra banda, la ubicació de Terrassa en les corones
de zonificació de l’àmbit metropolità fou una decisió
del Consell d’Administració de l’Autoritat del Trans-
port Metropolità del mes de novembre de 2001, presi-
dit pel senyor Pere Macias. L’Autoritat del Transport
Metropolità és un consorci amb majoria de la Genera-
litat.

No és cert que la implantació d’aquest sistema hagi
perjudicat als ciutadans de Terrassa, ja que la implan-
tació del sistema integrat suposa una reducció del preu
amb la dels bitllets integrats.

Entre Terrassa i Barcelona la targeta multiviatge T-10
(TMESA + FGC + Metro +TB) ha passat de 3,11 euros
el 2000 a 1,66 euros el 2004, mentre que entre Terras-
sa i Sabadell tots els bitllets integrats han reduït el seu
cost.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la posada en fun-
cionament del col·legi d’educació in-
fantil i primària Mari d’Ossó, de Sitges
(Garraf)
Tram. 314-00982/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00982/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la posada en funcionament del col·legi
d’educació infantil i primària Mari d’Ossó, de Sitges
(Garraf)

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya

Proponents: Freixanet i Mayans, Josep Maria

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 informar del
següent:

Al DOGC núm. 4124, de 3 de maig de 2004, s’ha pu-
blicat l’anunci de licitació de l’obra de nova construc-
ció del CEIP Maria Ossó, de Sitges.

El Departament d’Ensenyament està treballant per tal
de poder posar en funcionament aquest centre a l’inici
del curs 2005-2006.

Barcelona, 11 de maig de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si té la inten-
ció d’impulsar la modificació de la Llei
2/2002, d’urbanisme
Tram. 314-00991/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00991/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si té la intenció d’impulsar la modificació
de la Llei 2/2002, d’urbanisme
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdomènech i Cantó, Carles

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent les següents consideracions:

1. El Govern ha iniciat el tràmit d’audiència de l’avant-
projecte de Llei de modificació de la Llei 2/2002, de 14
de març. Així mateix ho vaig anunciar en roda de prem-
sa convocada per aquest motiu el passat dia 30 d’abril.
L’edicte és de 30 d’abril de 2004, pel qual se sotmet a
informació pública l’avantprojecte de llei de modifica-
ció de la Llei d’Urbanisme per al foment de l’habitat-
ge assequible, la sostenibilitat territorial i l’autonomia
local i es va publicar en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya núm. 4127 de 6 de maig de 2004.

2. El títol de referit avantprojecte de Llei que com s’ha
dit és: «Avantprojecte de Llei per a la modificació de la
llei 2/200, de 14 de març, d’Urbanisme, per al foment
de l’habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i
l’autonomia local» recull els tres objectius de l’Avant-
projecte de Llei que s’estructura en nou articles, cada
un dels quals té els següents objectius:

«Primer. Facilitar la disposició de sòl per habitatge as-
sequible.

Segon. Garantir la participació de la col·lectivitat en els
beneficis de les actuacions urbanístiques.

Tercer. Gestió eficaç del sòl no urbanitzable.

Quart. Integrar les consideracions ambientals en el pla-
nejament urbanístic.

Cinquè. Potenciar les competències dels municipis en
matèria d’aprovació del planejament urbanístic derivat.

Sisè. Agilitar la gestió urbanística i aclarir les obligaci-
ons dels propietaris.

Setè. Completar i millorar la llei i assolir una major
seguretat jurídica.

Vuitè. Protegir legalment el manteniment de la super-
fície i la funcionalitat dels sistemes urbanístics d’espais
lliures i d’equipaments esportius.

Novè. Millorar la regulació de la protecció de la lega-
litat urbanística.»

3. L’Avantprojecte de Llei ha estat elaborat des del ser-
veis jurídics del Departament, Assessoria Jurídica, amb
la participació de lletrats externs que actuen com a con-
sultors per algunes de les matèries específiques que són
objecte de la modificació, sense que en cap cas se’ls
hagi encarregat el document en la seva integritat, el
qual com ja s’ha dit ha estat elaborat pel propi Depar-
tament.

4. Els criteris prevalents per determinar les caracterís-
tiques dels lletrats externs han estat, com no podia ser
de cap altra manera, el reconeixement de les seves con-
dicions d’experts en matèria d’urbanisme, tant des de
l’exercici de la docència com des de l’exercici lliure de la
seva professió. El cost d’aquesta col·laboració, encara
no quantificat, no superarà els llindars establerts per la
Llei de contractes de les Administracions Públiques per

a procedir a la lliure designació dels esmentats col·la-
boradors.

Barcelona, 7 de maig de 2004

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció
d’un nou edifici d’educació infantil i
de pistes esportives al centre educa-
tiu Frederic Godàs, a Cap Pont, Lleida
(Segrià)
Tram. 314-00996/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-00996/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la construcció d’un nou edifici d’educació
infantil i de pistes esportives al centre educatiu Frede-
ric Godàs, a Cap Pont, Lleida (Segrià)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

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 informar del
següent:

En la planificació nous equipaments educatius figura
l’ampliació a dues línies del CEIP Frederic Godàs, de
Lleida. A hores d’ara la redacció del projecte es troba
en fase d’execució. Una vegada aprovat, s’iniciaran els
tràmits d’adjudicació de l’obra.

Barcelona, 11 de maig de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció de
l’anomenada Pota Sud de Lleida (Se-
grià)
Tram. 314-01007/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01007/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la construcció de l’anomenada Pota Sud de
Lleida (Segrià)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris, Josep

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent les següents consideracions:

Actualment està en fase de redacció el projecte cons-
tructiu del desdoblament de la Variant Sud de Lleida.
Dins d’aquest projecte s’inclou la millora de l’enllaç
de la Variant Sud de Lleida amb el vial de penetració
a Lleida des de l’autopista AP-2, és a dir la carretera
LL-12. També es millorarà la connectivitat de la LL-12
amb la carretera d’Albatàrrec o carretera N-230.

Així mateix l’esmentat projecte preveu una millora de
la connexió existent a l’altre extrem de la variant sud de
Lleida, amb la carretera N-240.

Pel que fa a la programació de l’actuació, cal indicar
que es preveu que el projecte constructiu estigui enlles-
tit aquest mateix any. Per al Govern són prioritàries les
connexions i enllaços que finançarà. El desdoblament
quedarà supeditat a l’evolució de l’IMD.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la intervenció de
l’Incasol en les instal·lacions de l’em-
presa LEAR, a Cervera (Segarra)
Tram. 314-01010/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01010/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la intervenció de l’Incasol en les instal·la-
cions de l’empresa LEAR, a Cervera (Segarra)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Grau i Seris; Josep

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent les següents consideracions:

A requeriment del Departament d’Indústria, Comerç i
Turisme, i per pal·liar els efectes negatius que compor-
tava el tancament de l’activitat desenvolupada per
LEAR AUTOMOTIVE (EEDS) SPAIN SL, a Cervera,
l’Institut Català del Sòl va iniciar els tràmits per a l’ad-
quisició dels terrenys i edificacions propietat de l’em-
presa esmentada.

Fruit de les converses mantingudes, en 15 de novembre
de 2002 es va formalitzar contracte de venda, que fou
ratificat pel Consell d’Administració de l’Institut Català
del Sòl i elevat a públic mitjançant escriptura autoritza-
da pel Notari de Barcelona, senyor José Bauzà Corch
en 13 de desembre de 2002. La finca adquirida tenia
una superfície de 94.520 m2. Estava parcialment edifi-
cada amb quatre naus industrials aïllades amb una su-
perfície total construïda de 24.400 m2 en planta baixa
i 4.800 m2 en planta soterrani. El preu de venda fou de
6.000.000 euros.

En 2 d’octubre de 2003 es fa formalitzar contracte de
lloguer de les naus A i D, de superfície total de 16.800 m2

en planta baixa i 4.800 m2 en soterrani, a l’empresa
CUBIGEL SA per a ser destinades a la fabricació de
motors hermètics de refrigeració. El contracte va entrar
en vigor l’1 de març de 2003 i amb una durada prevista
de 5 anys. En el propi contracte s’atorga una opció de
compra d’ambdues naus industrial i de les assenyalades
amb les lletres B i C, un cop finalitzats els arrendaments
existents.

D’acord amb el conveni signat amb el Departament de
Treball, Indústria, Comerç i Turisme per finançar les
activitats necessàries per a la reactivació econòmica a
la Comarca de la Segarra, l’Institut Català del Sòl ha
efectuat obres per valor de 263.125 euros per imperme-
abilitzar i compartimentar les naus llogades i assumeix
el pagament a CUBIGEL SA de les obres de reforç
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estructural i funcional i d’integració de les línies de pro-
ducció per un total de 3.085.280 euros.

La nau industrial B, de superfície 2.800 m2, esta llogada
a MOBEL LINEA SA, empresa destinada a la fabrica-
ció de mobiliari d’oficina, amb contracte amb vigència
fins el 13 de març de 2005.

La nau industrial C, de 4.800 m2, esta llogada a
CERVITRANS SL, destinada a operacions logísti-
ques, amb contracte de lloguer fins el 9 de març de
2005.

Així mateix, l’Institut Català del Sòl ha redactat una
modificació de les normes subsidiàries de planejament
de Cervera que permetrà disposar dins de la finca ad-
quirida a LEAR de quatre noves parcel·les industrials
amb una superfície de 37.941,34 m2. El nou planeja-
ment està aprovat definitivament per la Comissió d’Ur-
banisme de Lleida el 30 de setembre de 2003 i pendent
la seva entrada en vigor del text refós per la Comissió
d’Urbanisme de Lleida.

Barcelona, 7 de maig de 2004

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la participació de la
Generalitat en el Festival Castell de Pe-
ralada, temporada 2004
Tram. 314-01013/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01013/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la participació de la Generalitat en el Fes-
tival Castell de Peralada, temporada 2004

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Riera i Pairó, Albert

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
01013/07, formulada per l’Il·lustre diputat senyor Al-
bert Riera i Pairó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, 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 informar
del següent:

Aquest any 2004, l’Associació Cultural Castell de Pe-
ralada ha presentat, en data 16 d’abril de 2004, sol·lici-
tud de subvenció per al XVIII Festival Castell de Pe-
ralada, d’acord amb la Resolució CLT/605/2004, de 4
de març, per la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions per a activitats musicals de
caràcter professional durant l’any 2004.

Aquesta convocatòria de subvencions està pendent
d’anàlisi i resolució.

Barcelona, 10 de maig de 2004

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la participació de
la Generalitat en el Festival Internacio-
nal de Música de Torroella de Montgrí,
temporada 2004
Tram. 314-01014/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01014/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre la participació de la Generalitat en el Fes-
tival Internacional de Música de Torroella de Montgrí,
temporada 2004

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Riera i Pairó, Albert

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
01014/07, formulada per l’Il·lustre diputat senyor Al-
bert Riera i Pairó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, 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 informar
del següent:

Aquest any 2004, Joventuts Musicals de Torroella de
Montgrí ha presentat, en data 15 d’abril de 2004, sol·li-
citud de subvenció per al XXIV Festival Internacional
de Músiques de Torroella de Montgrí, d’acord amb la
Resolució CLT/605/2004, de 4 de març, per la qual es
convoca concurs públic per a la concessió de subven-
cions per a activitats musicals de caràcter professional
durant l’any 2004.

Aquesta convocatòria de subvencions està pendent
d’anàlisi i resolució.

Barcelona, 10 de maig de 2004

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quan es prendrà la
decisió de construir una macropresó o
dues presons petites al Bages
Tram. 314-01032/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01032/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre quan es prendrà la decisió de construir una
macropresó o dues presons petites al Bages

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

Els departaments de Justícia i de Política Territorial i
Obres Públiques ja han acordat la implantació d’un
centre penitenciari a la comarca del Bages. Aquesta
decisió, la van fer pública el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques i qui subscriu, el 3 de maig
passat, en el decurs d’una compareixença davant els
mitjans de comunicació.

El nou centre penitenciari s’ubicarà en un terreny de 15
hectàrees situat al paratge del Camp del Lledoner, al
terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada.

L’esmentat terreny reuneix els requisits d’idoneïtat per
instal·lar-hi un centre penitenciari de 500 cel·les, amb
una capacitat màxima de 750 interns.

Barcelona, 14 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el grau d’ocupació
de les dues unitats semiobertes dels
centres penitenciaris de Can Brians i
Quatre Camins
Tram. 314-01033/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01033/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el grau d’ocupació de les dues unitats semi-
obertes dels centres penitenciaris de Can Brians i Qua-
tre Camins

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: de Gispert i Català, Núria

Les unitats semiobertes dels centres penitenciaris Bri-
ans i Quatre Camins acullen, a hores d’ara, 126 i 153
interns respectivament.

Si bé la seva capacitat és major, cal tenir en compte les
especials circumstàncies que han de concórrer en els
interns d’aquestes unitats, quant al perfil i a la situació
penitenciària, especialment d’ençà les darreres modifi-
cacions de la legislació penal, sobre la progressió de
grau, l’accés a permisos de sortida i a activitats progra-
mades a l’exterior.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les conseqüències
que es deriven de la suspensió dels
serveis de l’aerolínia Hapag Lloyd a
l’aeroport de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-01037/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01037/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre les conseqüències que es deriven de la sus-
pensió dels serveis de l’aerolínia Hapag Lloyd a l’ae-
roport de Reus (Baix Camp)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Fernández i Teixidó, Antoni

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent les següents consideracions:

Les conseqüències que es deriven de la suspensió de
serveis de la línia Hapag Lloyd són:

1. Que s’anul·len uns vols de l’aeroport de Reus, i per
tant els ciutadans deixen de tenir uns serveis.

2. Que l’empresa deixa de perdre diners.

3. Que es mantenen uns recursos econòmics per a la
promoció de nous vols, i per tant el consorci del Camp
de Tarragona i el Govern busquen noves companyies i
nous vols que cobreixin els serveis perduts.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el peatge de les
Fonts (Vallès Occidental) a l’autopista
C-16
Tram. 314-01059/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01059/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre el peatge de les Fonts (Vallès Occidental)
a l’autopista C-16

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rull i Andreu, Josep

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent les següents consideracions:

El Govern pensa mantenir la gratuïtat finalment asso-
lida al peatge de les Fonts a l’autopista A-16 en el re-
corregut St. Cugat - Rubí - Terrassa, aconseguida grà-
cies a la pressió dels grups polítics i ciutadans en contra
del criteri de l’anterior Govern.

El Govern només es plantejarà noves actuacions en
aquest peatge quan es materialitzi la dotació del fons de
transició dels peatges que figura en els acords de cons-
titució del Govern plantejada en la Proposició no de llei
que han presentat tots els grups parlamentaris d’aquesta
Cambra.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si pensa instar el
Govern de l’Estat a elaborar un projec-
te per a la construcció d’un túnel a la
collada de Toses (Ripollès) que com-
patibilitzi el pas del tren amb el d’auto-
mòbils
Tram. 314-01062/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01062/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si pensa instar el Govern de l’Estat a elabo-
rar un projecte per a la construcció d’un túnel a la co-
llada de Toses (Ripollès) que compatibilitzi el pas del
tren amb el d’automòbils

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Casadesús i Barceló, Eudald

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent les següents consideracions:

Aquest Govern no té per norma instar a fer coses, sen-
se previ diàleg amb les administracions.

El Govern de Catalunya, acordarà amb el Govern de
l’Estat un calendari de redacció d’un estudi i projecte
de construcció del túnel viari de Toses, de l’N-152 i
procurarà que aquest sigui compatible amb un altre
túnel ferroviari.

Cal recordar que el projecte del túnel de Toses està
impugnat per part de l’empresa Túnel del Cadí, a ins-
tàncies de l’anterior consell d’administració.

Des d’aquest Departament es considera que la cons-
trucció d’un túnel per a les dues infraestructures, la lí-
nia fèrria i la carretera conjuntament, no és viable atès
que són dissenys incompatibles tècnicament en la zona
on es volen desenvolupar.

Tanmateix es considera viable la construcció de cadas-
cun de les dues actuacions (viària i del ferrocarril) de
forma independent i d’acord amb els paràmetres de tra-
çat que són normatius segons les respectives caracterís-
tiques.

Barcelona, 13 de maig de 2004

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si té previst impul-
sar, d’acord amb el Govern de l’Estat,
la construcció del túnel de Toses (Ri-
pollès)
Tram. 314-01063/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01063/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre si té previst impulsar, d’acord amb el Go-
vern de l’Estat, la construcció del túnel de Toses (Ripo-
llès)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Casadesús i Barceló, Eudald

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent les següents consideracions:

El Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques plantejarà al Ministeri de Foment l’acceleració
dels projectes previs per la tramitació de l’inici de les
obres del túnel viari.

Cal recordar que la tramitació d’aquesta actuació es
troba en fase inicial i atès que no tenim coneixement
precís de la programació de la mateixa, i tenint en con-
sideració els contenciosos existents, és possible que el
termini d’execució sigui lleugerament superior el pro-
posat pel signant de la pregunta.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’Avantprojecte del
túnel de Toses redactat pel Sr. Obiols,
antic cap de la Demarcació de carrete-
res de l’Estat a Girona
Tram. 314-01064/07

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 314-01064/07

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per
escrit sobre l’Avantprojecte del túnel de Toses redactat
pel Sr. Obiols, antic cap de la Demarcació de carrete-
res de l’Estat a Girona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Casadesús i Barceló, Eudald

D’acord amb allò que disposa l’article 132 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent les següents consideracions:

Tal com esmenta el diputat signant, existeix un avant-
projecte del que en tenim coneixement del túnel de
Toses, que encara no ha estat tramitat com estudi infor-
matiu.

En relació amb la utilitat d’aquest avantprojecte i el
posterior estudi informatiu, així com la de qualsevol
altre estudi informatiu i d’impacte ambiental, cal recor-
dar que són l’eina bàsica de treball a l’hora d’impulsar
qualsevol actuació de carreteres atès que esdevé un
document bàsic per tal de proposar i més tard decidir
(prèvia informació pública i estudi de les al·legacions)
l’alternativa de traçat més escaient.

Barcelona, 12 de maig de 2004

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les subvencions
concedides pel Departament de la Pre-
sidència a entitats de caire cultural en
virtut de convenis plurianuals
Tram. 314-00902/07

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

Retirada: Sr. Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre el nombre
de persones grans dependents que
han ingressat en places residencials
de centres de titularitat de l’ICASS a
les comarques nord-orientals entre l’1
de gener i el 30 d’abril del 2004
Tram. 310-00171/07

Anunci: Sra. Irene Rigau i Oliver, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Irene Rigau i Oliver, diputada del Grup de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta oral en el Ple al Consell Executiu,

– Quin és el nombre de persones grans dependents que
han ingressat en el període de l’1 de gener al 30 d’abril,
en places residencials de centres de titularitat de
l’ICASS a les comarques de Girona?

Palau del Parlament, 29 de abril de 2004

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre el nombre
de persones grans dependents que han
ingressat en places residencials d’uti-
lització pública de centres col·labora-
dors de l’ICASS a les comarques nord-
orientals entre l’1 de gener i el 30 d’abril
del 2004
Tram. 310-00172/07

Anunci: Sra. Irene Rigau i Oliver, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Irene Rigau i Oliver, diputada del Grup de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta oral en el Ple al Consell Executiu,

2.25.15.
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– Quin és el nombre de persones grans dependents que
han ingressat en el període de l’1 de gener al 30 d’abril,
en places residencials d’utilització pública de centres
col·laboradors de l’ICASS a les comarques de Girona?

Palau del Parlament, 29 de abril de 2004

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre els motius
del retard en l’inici de les obres del
centre penitenciari Can Brians II
Tram. 310-00173/07

Anunci: Sra. Núria de Gispert i Català,
del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, Diputada del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta oral en el Ple al Consell Executiu,

– Quin són els motius en el retard per l’inici de les
obres del centre penitenciari Brians II?

Palau del Parlament, 5 de maig 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre les inicia-
tives que pensa impulsar per a la for-
mació del personal penitenciari
Tram. 310-00174/07

Anunci: Sra. Núria de Gispert i Català,
del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, Diputada del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta oral en el Ple al Consell Executiu,

– Quines són les iniciatives que pensa impulsar el Go-
vern per a la formació del personal penitenciari?

Palau del Parlament, 5 de maig 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre les inicia-
tives de desenvolupament del dret ci-
vil català
Tram. 310-00175/07

Anunci: Sra. Núria de Gispert i Català,
del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, Diputada del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta oral en el Ple al Consell Executiu,

– Quines són les iniciatives del Govern pel que fa al
desenvolupament del Dret Civil Català?

Palau del Parlament, 5 de maig 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre la regene-
ració de les platges de la comarca del
Maresme
Tram. 310-00176/07

Anunci: Sra. Teresa Aragonès i Perales,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Teresa Aragonès i Perales, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document/proposta: Pregunta oral al Govern a respon-
dre en el Ple

– Quina és la política del Govern en relació a la rege-
neració de les platges del Maresme?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Teresa Aragonès i Perales
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre oralment en el Ple sobre el ba-
lanç de l’activitat política del Depar-
tament de Cultura durant els primers
mesos de govern
Tram. 310-00177/07

Anunci: Sr. Felip Puig i Godes, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta oral en el Ple al Consell Executiu,

– Quin balanç fa el Govern de l’activitat política del
Departament de Cultura durant aquests primers mesos?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre les raons
que justifiquen l’aplicació d’un recàr-
rec sobre el preu de la gasolina
Tram. 310-00178/07

Anunci: Sr. Joan López Alegre, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan López i Alegre, Diputat del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 132 i 133 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta al Consell Executiu
per tal que li sigui contestada oralment en el Ple:

– Quines són les raons que justifiquen l’aplicació
d’un recàrrec sobre el preu de les gasolines a Catalu-
nya?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2004

Joan López i Alegre

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre la col·labo-
ració amb l’Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat (Baix Llobregat) per a
aconseguir el soterrament de la via de
Renfe
Tram. 310-00179/07

Anunci: Sr. Jaume Bosch i Mestres, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
(ICV-EA), d’acord amb allò que preveu l’article 133
del Reglament de la Cambra, formula la següent pre-
gunta al Consell Executiu, per tal que sigui contestada
oralment en el Ple.

– Quina és la possible col·laboració del Govern de la
Generalitat amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobre-
gat per aconseguir el soterramanent de la via de REN-
FE en aquest municipi?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2004

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre oralment en el Ple sobre la política
pesquera i la seva adequació al nou
context
Tram. 310-00180/07

Anunci: Sr. José Antonio Donaire Benito,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

José Antonio Donaire, Diputat del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu en els articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, formula la següent pregunta al Consell Execu-
tiu per tal que sigui contestada oralment en el Ple.

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat en relació a la política pesquera, per tal
d’adequar-se al nou context?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2004

José Antonio Donaire Benito
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la revisió pe-
riòdica dels extintors del CEIP Mos-
sèn Jacint Verdaguer, de Sant Sadurní
d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 314-01254/07

Formulació: Sra. M. Dolors Montserrat i
Culleré, del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
allò que preveuen els articles 132 i 133 del Reglament
de la Cambra, presenta la següent pregunta per tal que
li sigui contestada amb resposta escrita:

En el CEIP Mossèn Jacint Verdaguer de Sant Sadurní
d’Anoia (Alt Penedès) s’ha detectat que tots els aparells
extintors de focs han superat la data límit de la revisió
periòdica que es fa a tots aquests aparells. L’última data
de revisió correspon a l’any 1995.

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla-
mentari:

1. Per quina raó no s’ha realitzat la revisió periòdica
dels extintors del CEIP Mossèn Jacint Verdaguer de
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)?

2. Quina companyia és l’encarregada de realitzar les
revisions dels aparells extintors del CEIP Mossèn Jacint
Verdaguer de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)?

3. Quan té previst el Departament d’Ensenyament que
s’efectuï la corresponent revisió als aparells extintors
per adequar-los a la normativa vigent?

4. Quan té previst el Departament d’Ensenyament que
es desenvolupi el pla de seguretat del CEIP Mossèn
Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Pene-
dès)?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Dolors Montserrat i Culleré

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la implantació de
la jornada laboral de 35 hores setma-
nals per al personal al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat
Tram. 314-01255/07

Formulació: Sr. Carles Puigdomènech i
Cantó, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carles Puigdomènech i Cantó, Diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

Mitjançant els corresponents comunicats de les organit-
zacions sindicals de l’Administració de la Generalitat
s’ha tingut coneixement de la indignació dels agents
socials davant la posició del Govern (Mesa General de
Negociació del 30 d’abril de 2004) en relació a les con-
dicions de treball del personal de la Generalitat.

És per això, que es formula la següent pregunta:

– Quins actuacions ha dut a terme el Govern de donar
compliment a l’Acord de Govern signat al Saló del Ti-
nell, el passat mes de desembre, per les tres forces po-
lítiques que l’integren sobre la implantació de la jorna-
da de 35 hores setmanals per al personal al servei de
l’Administració de la Generalitat?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Carles Puigdomènech i Cantó
Diputat del G. P. de Convergència i Unió
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la política de nego-
ciació amb els representants sindicals
del personal al servei de l’Administra-
ció de la Generalitat
Tram. 314-01256/07

Formulació: Sr. Carles Puigdomènech i
Cantó, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carles Puigdomènech i Cantó, Diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

Mitjançant els corresponents comunicats de les organit-
zacions sindicals de l’Administració de la Generalitat
s’ha tingut coneixement de la indignació dels agents
socials davant la posició del Govern (Mesa General de
Negociació del 30 d’abril de 2004) en relació a les
condicions de treball del personal de la Generalitat.

És per això, que es formula la següent pregunta:

– Quina és la política de negociació que pensa dur a
terme el Govern amb els representants sindicals de les
organitzacions del personal al servei de l’administració
de la Generalitat? Pensa obrir una línia de diàleg cons-
tructiu?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Carles Puigdomènech i Cantó
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si preveu suprimir
o modificar l’actual jornada laboral
d’horari intensiu de 8 a 15 hores i una
tarda a la setmana
Tram. 314-01257/07

Formulació: Sr. Carles Puigdomènech i
Cantó, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carles Puigdomènech i Cantó, Diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

Mitjançant els corresponents comunicats de les organit-
zacions sindicals de l’Administració de la Generalitat

s’ha tingut coneixement de la indignació dels agents
socials davant la posició del Govern (Mesa General de
Negociació del 30 d’abril de 2004) en relació a les con-
dicions de treball del personal de la Generalitat.

És per això, que es formula la següent pregunta:

– Té previst el Govern suprimir o modificar l’actual
jornada horària que permet un horari intensiu de 8 a 15
hores més una tarda a la setmana? Quan i en quines
condicions?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Carles Puigdomènech i Cantó
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si preveu modifi-
car o suprimir l’actual jornada laboral
d’especial dedicació de 40 hores del
personal al servei de l’Administració
de la Generalitat
Tram. 314-01258/07

Formulació: Sr. Carles Puigdomènech i
Cantó, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carles Puigdomènech i Cantó, Diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

Mitjançant els corresponents comunicats de les organit-
zacions sindicals de l’Administració de la Generalitat
s’ha tingut coneixement de la indignació dels agents
socials davant la posició del Govern (Mesa General de
Negociació del 30 d’abril de 2004) en relació a les con-
dicions de treball del personal de la Generalitat.

És per això, que es formula la següent pregunta:

– Té previst el Govern modificar l’actual jornada horà-
ria d’especial dedicació de les 40 hores? Té previst su-
primir-la? Quan i en quines condicions? Té previst fer-
la extensiva a d’altres col·lectius? Com?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Carles Puigdomènech i Cantó
Diputat del G. P. de Convergència i Unió
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si preveu modifi-
car la normativa de la funció pública
que regula el règim de jornada horària
del personal al servei de l’Administra-
ció de la Generalitat
Tram. 314-01259/07

Formulació: Sr. Carles Puigdomènech i
Cantó, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carles Puigdomènech i Cantó, Diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

Mitjançant els corresponents comunicats de les organit-
zacions sindicals de l’Administració de la Generalitat
s’ha tingut coneixement de la indignació dels agents
socials davant la posició del Govern (Mesa General de
Negociació del 30 d’abril de 2004) en relació a les con-
dicions de treball del personal de la Generalitat.

És per això, que es formula la següent pregunta:

– Té previst el Govern modificar l’actual normativa de
la funció pública que regula el règim de jornada horà-
ria del personal al servei de l’administració de la Gene-
ralitat?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Carles Puigdomènech i Cantó
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines mesures
pensa aplicar en el règim d’horaris del
personal al servei de l’Administració
de la Generalitat
Tram. 314-01260/07

Formulació: Sr. Carles Puigdomènech i
Cantó, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carles Puigdomènech i Cantó, Diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

Mitjançant els corresponents comunicats de les organit-
zacions sindicals de l’Administració de la Generalitat

s’ha tingut coneixement de la indignació dels agents
socials davant la posició del Govern (Mesa General de
Negociació del 30 d’abril de 2004) en relació a les con-
dicions de treball del personal de la Generalitat.

És per això, que es formula la següent pregunta:

– Quines són les mesures concretes que pensa aplicar
el Govern en el règim d’horaris del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Carles Puigdomènech i Cantó
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la localització del
sincrotó
Tram. 314-01261/07

Formulació: Sr. Lluís Miquel Recoder i
Miralles, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Lluís Recoder i Miralles, Diputat del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 132 del Reglament de la Cambra formula la següent
pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quines són les mesures concretes d’actuació que te el
Govern de la Generalitat en relació a la ubicació del
sincrotó?

– Quina és la ubicació que defensa el govern de la Ge-
neralitat?

– Entén el Govern que és convenient replantejar-se la
ubicació prevista al denominat Centre Direccional de
Cerdanyola?

– No creu el Govern que la reconsideració de la ubica-
ció podria perjudicar la bona marxa del projecte?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Lluís Recoder i Miralles
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’emplaçament més
adequat de l’Escola Universitària de
Turisme de la Universitat de Girona
Tram. 314-01262/07

Formulació: Sra. Elena Ribera i Garijo,
del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, Diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 132 del Reglament de la Cambra formula la següent
pregunta per escrit al Consell Executiu

– Quin emplaçament considera el Govern de la Gene-
ralitat que es més adequat per ubicar l’escola de Turis-
me de la Universitat de Girona: Sant Feliu de Guíxols
o Girona Ciutat?

Palau del Parlament, 5 de maig de 2004

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre la construcció
d’una residència per a gent gran a Pa-
rets del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 314-01263/07

Formulació: Sr. Jordi Turull i Negre, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

– Té previst el govern de la Generalitat la construcció
d’una residència per a la gent gran al municipi de Pa-
rets del Vallès (Vallès Oriental) durant la present legis-
latura?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2004

Jordi Turull i Negre
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les previsions d’in-
versió en matèria d’ampliació de cen-
tres educatius, concretament a Sant
Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
Tram. 314-01264/07

Formulació: Sr. Jordi Turull i Negre, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

– Quines previsions d’inversió té previst el Govern de
la Generalitat en matèria d’ampliació de centres educa-
tius pel que fa al municipi de Sant Pere de Vilamajor
(Vallès Oriental)?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2004

Jordi Turull i Negre
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si la consellera d’In-
terior ha demanat al ministre d’Interior
l’establiment d’incentius per a garantir
la permanència de la plantilla del Cos
Nacional de Policia i de la Guàrdia Ci-
vil en els territoris on no s’han desple-
gat els Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01265/07

Formulació: Sra. Núria de Gispert i Cata-
là, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, Diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 132 del Reglament de la Cambra for-
mula les següents preguntes per escrit al Consell
Executiu,

L’Honorable Consellera d’Interior ha dit que havia de-
manat al Govern espanyol del PP que establís un siste-
ma d’incentius per garantir les plantilles del cos Naci-
onal de Policia i de la Guàrdia Civil en els territoris on
encara no han arribat els Mossos d’Esquadra.
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– No coneixem la resposta del Ministre Acebes, però
atès que desprès de les eleccions a corts espanyoles s’ha
constituït un nou Govern format per ministres del
PSOE, aquesta Diputada vol saber si ha fet la mateixa
petició al Ministre de Seguretat i quina ha estat la res-
posta?

Palau del Parlament, 6 de maig 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si es respecta el
pagament mensual establert en els
convenis amb associacions, federaci-
ons i fundacions, pel que fa als progra-
mes que són competència del Departa-
ment de Benestar i Família
Tram. 314-01266/07

Formulació: Sr. Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Lluís Cleries i González, Diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– En relació als convenis pluriennals vigents signats
amb associacions, federacions o fundacions per als pro-
grames que són competència del Departament de Ben-
estar i Família, s’està respectant l’apartat que preveu el
pagament mensual en els termes que contempla els
acords dels esmentats convenis? Hi ha algun tractament
diferencial entre els convenis o en tots els casos s’està
aplicant el mateix criteri?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2004

Josep Lluís Cleries i González
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quina aten-
ció dóna l’INCAVOL als voluntaris que
presenten queixes
Tram. 314-01267/07

Formulació: Sr. Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Lluís Cleries i González, Diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quina atenció està donant l’INCAVOL als voluntaris
i voluntàries que tenen algun problema? Quan un grup
de voluntaris presenta una queixa a l’INCAVOL sobre
el tracte que els dóna la seva entitat, en quin termini
se’ls respon?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2004

Josep Lluís Cleries i González
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’increment d’usu-
aris del CAP de Sant Sadurní d’Anoia
(Alt Penedès) els darrers tres anys
Tram. 314-01268/07

Formulació: Sra. M. Dolors Montserrat i
Culleré, del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
allò que preveuen els articles 132 i 133 del Reglament
de la Cambra, presenta la següent pregunta per tal que
li sigui contestada amb resposta escrita:

El Govern de la Generalitat al llarg dels últims anys ha
dut a terme una important reforma de l’atenció primà-
ria sanitària i un esforç en la creació i dotació de cen-
tres sanitaris i ampliació dels ja existents.

Sant Sadurní d’Anoia gaudeix d’un centre d’atenció
primària (CAP) des de fa aproximadament 9 anys. Des
d’aleshores, s’ha incrementat els serveis però també
s’han incrementat el número d’habitants de Sant Sadur-
ní d’Anoia i dels municipis de les seves rodalies que
reben atenció en el CAP de Sant Sadurní.
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Els recursos humans necessaris per l’atenció personal
no s’han vist incrementats per fer front a l’increment
de la demanda de serveis. És tant l’esforç que el per-
sonal del CAP ve dedicant als usuaris que fa necessa-
ri l’adaptació dels recursos a les necessitats del centre,
ja que les mancances fan impossible una atenció per-
sonal adequada o que no es pugui efectuar cap atenció
telefònica.

Aquest fet, perjudica a alguns col·lectius, especialment
a aquells que tenen més dificultats per desplaçar-se com
són la gent gran o les persones que pateixen algun tipus
de discapacitat. Per aquestes persones suposa un gran
esforç i cost haver de desplaçar-se des del seu domici-
li o des de barris llunyans al CAP per rebre atenció sa-
nitària o consulta, donat que per telèfon es fa gairebé
impossible contactar amb el CAP.

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla-
mentari:

1. Te coneixement el Govern de la Generalitat de l’in-
crement d’usuaris del CAP de Sant Sadurní d’Anoia
(Alt Penedès)? Quin és l’increment experimentat en els
darrers tres anys?

2. Quines mesures urgents pensa adoptar el Govern de
la Generalitat per tal de donar un bons servei d’atenció
personal i telefònica al públic usuari del CAP de Sant
Sadurní d’Anoia?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Dolors Montserrat i Culleré

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre l’afectació de
l’aplicació dels Reials decrets 217/2004
i 291/2004 en les formatgeries arte-
sanals de llet de vaca no productores
de llet
Tram. 314-01269/07

Formulació: Sr. Agustí López i Pla, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Agustí López i Pla, diputat del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

Vista la publicació del Reial decret 217/2004, de 6 de
febrer, pel qual es regula la identificació i registre dels
agents, establiments i contenidors que participen en el
sector lleter i el registre de moviments de la llet,

Vista la publicació del Reial decret 291/2004, de 20 de
febrer, pel qual es regula el règim de la taxa làctia,

Atès el neguit que comporta l’aplicació d’aquests dos
decrets en el funcionament de les formatgeries artesa-
nals de llet de vaca de Catalunya,

– Quantes formatgeries artesanals de llet de vaca no
productores de llet hi ha a Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les conseqüèn-
cies de l’aplicació dels reials decrets
217/2004 i 291/2004 en el funcionament
de les formatgeries de llet de vaca no
productores de llet
Tram. 314-01270/07

Formulació: Sr. Agustí López i Pla, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Agustí López i Pla, diputat del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

Vista la publicació del Reial decret 217/2004, de 6 de
febrer, pel qual es regula la identificació i registre dels
agents, establiments i contenidors que participen en el
sector lleter i el registre de moviments de la llet,

Vista la publicació del Reial decret 291/2004, de 20 de
febrer, pel qual es regula el règim de la tassa làctia.

Atès el neguit que comporta l’aplicació d’aquests dos
decrets en el funcionament de les formatgeries artesa-
nals de llet de vaca de Catalunya,

– Ha estudiat el Govern les conseqüències que compor-
tarà l’aplicació d’aquests dos decrets en el funciona-
ment de les formatgeries de llet de vaca no productores
de llet de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines són les
escoles concertades a les quals el De-
partament d’Ensenyament ha comuni-
cat la denegació del concert per al
curs 2004-2005
Tram. 314-01271/07

Formulació: Sr. Felip Puig i Godes, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

Amb l’obertura del període de matriculació per a les
escoles de primària i secundària diverses famílies han
rebut la comunicació d’escoles concertades que perden
el concert per al curs vinent i, en alguns casos, es veuen
obligades a tancar l’escola el proper curs pel fet d’ha-
ver perdut el concert.

– Quines són les escoles fins ara concertades, a les
quals el Departament d’Ensenyament els hi ha comu-
nicat la denegació del concert per al curs 2004-2005,
per municipis i per districtes en el cas de Barcelona?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Felip Puig i Godes
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les previsions de
generació d’energia eòlica per als
anys vinents
Tram. 314-01272/07

Formulació: Sr. Felip Puig i Godes, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

El conseller de Treball i Indústria ha anunciat que el
Govern de la Generalitat haurà de rebaixar a la baixa
l’objectiu de generar uns 3.000 megavats d’energia

eòlica en el 2010 establerts al Pla de l’Energia 2010
elaborat per l’anterior govern.

– Quines són les previsions del Govern de la Generali-
tat de Catalunya de generació d’energia eòlica per als
propers anys, una vegada revisat el Pla de l’Energia
actualment vigent?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Felip Puig i Godes
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la negociació d’un
pacte social per a potenciar l’energia
eòlica
Tram. 314-01273/07

Formulació: Sr. Felip Puig i Godes, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

El conseller de Treball i Indústria s’ha mostrat partidari
d’arribar a un pacte social per a potenciar l’energia
eòlica.

– Quan té previst el Govern iniciar les negociacions per
a arribar a un pacte social per a potenciar l’energia eò-
lica?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Felip Puig i Godes
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quina funció tindrà
l’Agència de Qualitat i Avaluació de la
Formació Professional
Tram. 314-01274/07

Formulació: Sr. Felip Puig i Godes, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,
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– Quan té previst el Govern crear l’Agència de Quali-
tat i Avaluació de la Formació Professional anunciada
pel conseller de Treball i Indústria a finals del mes
d’abril?

– Quina funció tindrà l’Agència de Qualitat i Avaluació
de la Formació Professional que pretén crear el Go-
vern?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Felip Puig i Godes
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre com valora l’etapa
de la consellera d’Ensenyament com a
presidenta del Consell Català de For-
mació Professional
Tram. 314-01275/07

Formulació: Sr. Felip Puig i Godes, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

El 20 d’abril de 2004 la consellera d’Ensenyament del
Govern català va cedir al conseller de Treball i Indús-
tria la presidència del Consell Català de Formació
Professional al finalitzar el mandat anual de caràcter
rotatori que existeix entre ambdós departaments.

– Quina valoració fa el Govern de l’etapa de la conse-
llera d’Ensenyament com a presidenta del Consell Ca-
talà de Formació Professional?

– Quines han estat les principals actuacions dutes a ter-
me pel Consell Català de Formació Professional durant
aquesta etapa?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2004

Felip Puig i Godes
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els objectius que
s’ha fixat el conseller de Treball i Indús-
tria per a l’etapa que presidirà el Con-
sell Català de Formació Professional
Tram. 314-01276/07

Formulació: Sr. Felip Puig i Godes, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

El 20 d’abril de 2004 la consellera d’Ensenyament del
Govern català va cedir al conseller de Treball i Indús-
tria la presidència del Consell Català de Formació Pro-
fessional al finalitzar el mandat anual de caràcter rota-
tori que existeix entre ambdós departaments.

– Quins objectius té fixats el conseller de Treball i In-
dústria pel que fa al Consell Català de Formació Profes-
sional durant l’etapa en la qual en serà el president?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Felip Puig i Godes
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les dades que per-
meten afirmar que el model de creixe-
ment econòmic català està esgotat
Tram. 314-01277/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, Diputat del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu

– Quines són les dades que permeten afirmar que el mo-
del de creixement econòmic de Catalunya està esgotat?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si l’oferta energè-
tica de Catalunya serà suficient a curt
i a mitjà termini
Tram. 314-01278/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, Diputat del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu

– Considera el Govern que a curt i mig termini l’ofer-
ta energètica de Catalunya serà suficient?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures que
garantiran un subministrament elèctric
suficient
Tram. 314-01279/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, Diputat del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quines son les mesures que cal emprar per tal de ga-
rantir un subministrament elèctric suficient a Catalu-
nya?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les mesures que
garantiran un subministrament elèctric
de qualitat
Tram. 314-01280/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, Diputat del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quines son les mesures que cal emprar per tal de ga-
rantir un subministrament elèctric de qualitat a Catalu-
nya?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els trets fonamen-
tals de l’Agència Catalana d’Inversions
Tram. 314-01281/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, Diputat del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quins son els trets fonamentals de l’Agència Catalana
d’Inversions?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines centrals de
generació necessita el sistema elèctric
Tram. 314-01282/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, Diputat del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quines centrals de generació necessita el sistema
elèctric?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines subestaci-
ons de transformació necessita el sub-
ministrament elèctric
Tram. 314-01283/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, Diputat del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quines subestacions de transformació necessita el
subministrament elèctric a Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quin control apli-
carà a les empreses distribuïdores
d’energia elèctrica pel que fa a la cre-
ació de noves subestacions
Tram. 314-01284/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, Diputat del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quins criteris de control aplicarà el Govern per tal de
garantir el compliment de les empreses distribuïdores
d’energia elèctrica pel fa a la creació de noves subesta-
cions pel tot el territori?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quin control apli-
carà a les empreses distribuïdores
d’energia elèctrica pel que fa a la con-
versió a trenades de les línies de baixa
tensió que passin per zones forestals
Tram. 314-01285/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, Diputat del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quins criteris de control aplicarà el Govern per tal de
garantir el compliment de les empreses distribuïdores
d’energia elèctrica pel fa a la conversió a trenades de les
línies elèctriques de baixa tensió que passin per zones
forestals?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quin control
aplicarà a les empreses distribuïdores
d’energia elèctrica pel que fa a la dis-
posició de doble alimentació en els
municipis de més de 2000 habitants
Tram. 314-01286/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, Diputat del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quins criteris de control aplicarà el Govern per tal de
garantir el compliment de les empreses distribuïdores
pel fa a la disposició de doble alimentació als munici-
pis de més de 2000 habitants?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les actuacions
previstes a la línia elèctrica que enlla-
çarà Sentmenat (Vallès Occidental),
Bescanó (Gironès) i Baixàs (Rosselló,
França)
Tram. 314-01287/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, Diputat del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quines són les mesures d’actuació concretes previs-
tes pel que fa a la línia elèctrica que enllaçarà Sentme-
nat (Vallès Occidental) amb Bescanó (Gironès) i Bai-
xàs (França)?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2004

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quin control aplica-
rà a les empreses distribuïdores d’ener-
gia elèctrica pel que fa a l’adequació
tecnològica de les xarxes i les instal·la-
cions
Tram. 314-01288/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, Diputat del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quins criteris de control aplicarà el Govern per tal de
garantir el compliment de les empreses distribuïdores
d’energia elèctrica pel fa a l’adequació tecnològica de
les xarxes i instal·lacions?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quin control aplica-
rà a les empreses distribuïdores d’ener-
gia elèctrica pel que fa a la unificació
de la tensió de distribució a 25 kV
Tram. 314-01289/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, Diputat del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quins criteris de control aplicarà el Govern per tal de
garantir el compliment de les empreses distribuïdores
d’energia elèctrica pel fa a la unificació de la tensió de
distribució a 25 kV?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els aspectes clau
de la millora de la qualitat d’atenció als
clients de les empreses subministra-
dores d’energia elèctrica
Tram. 314-01290/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, Diputat del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quins son els aspectes claus per poder millorar la
qualitat d’atenció als clients de les empreses subminis-
tradores d’energia elèctrica?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quines mesu-
res aplicarà per a facilitar l’atenció de
les reclamacions per danys i perjudi-
cis a les empreses subministradores
d’energia elèctrica
Tram. 314-01292/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, Diputat del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quin conjunt de mesures té previst elaborar el Govern
per tal de facilitar l’atenció de les reclamacions per
danys i perjudicis a les empreses subministradores
d’energia elèctrica?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins criteris
seguirà per a incorporar les empreses
subministradores d’energia elèctrica
al sistema arbitral de consum
Tram. 314-01293/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, Diputat del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quins criteris seguirà el Govern per incorporar les
empreses subministradores d’energia elèctrica al Siste-
ma Arbitral de Consum de Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el deute del Depar-
tament de Treball i Indústria amb els
centres de formació
Tram. 314-01294/07

Formulació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, Diputat del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 132 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Transcorreguts més de tres mesos de funcionament
del nou equip de la Conselleria, quin és el deute exis-
tent amb els centres de formació?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si es faran reunions
amb el Ministeri de Foment i l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Llobregat per al
soterrament de la línia fèrria de Renfe
Tram. 314-01306/07

Formulació: Sr. Jaume Bosch i Mestres,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
(ICV-EA), d’acord amb allò que preveu l’article 132
del Reglament de la Cambra, formula la següent pre-
gunta al Consell Executiu, per tal que sigui contestada
per escrit.

Després de l’oferiment realitzat pel Conseller de Polí-
tica Territorial i obres Públiques, l’Honorable Joaquim
Nadal i Farreras, durant el Ple del Parlament del passat
dia 21 d’abril de 2004 a l’ajuntament de Vilafranca del
Penedès, per tal d’incorporar-se a les negociacions amb
el Ministeri de Foment, relatives al soterrament de
l’AVE al seu pas per aquest municipi. Interessa saber a
aquest diputat:

– Fa extensiu el Govern aquest oferiment a l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Llobregat per tal de celebrar reu-
nions tripartites (Ministeri de Foment, Govern de la Ge-
neralitat i l’Ajuntament) en el procés de soterrament de la
línia fèrria de RENFE al seu pas per aquest municipi?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2004

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la programació de
construcció d’habitatges de protecció
oficial a la Val d’Aran en el període
2004-2007
Tram. 314-01307/07

Formulació: Sr. Agustí López i Pla, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Agustí López i Pla, diputat del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a

l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quina és el programació de construcció de vivendes
de protecció oficial en la Val d’Aran del 2004 al 2007?

– En quines poblacions de la Val d’Aran està previst
que es construeixin aquestes vivendes de protecció ofi-
cial?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la programació de
construcció d’habitatges de protecció
oficial a la comarca del Pallars Jussà
en el període 2004-2007
Tram. 314-01308/07

Formulació: Sr. Agustí López i Pla, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Agustí López i Pla, diputat del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quina és el programació de construcció de vivendes
de protecció oficial en la comarca del Pallars Jussà del
2004 al 2007?

– En quines poblacions de la comarca del Pallars Jus-
sà està previst que es construeixin aquestes vivendes de
protecció oficial?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la programació de
construcció d’habitatges de protecció
oficial a la comarca de la Cerdanya en
el període 2004-2007
Tram. 314-01309/07

Formulació: Sr. Agustí López i Pla, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Agustí López i Pla, diputat del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quina és el programació de construcció de vivendes
de protecció oficial en la comarca de la Cerdanya del
2004 al 2007?

– En quines poblacions de la comarca de la Cerdanya
està previst que es construeixin aquestes vivendes de
protecció oficial?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la programació de
construcció d’habitatges de protecció
oficial a la comarca de l’Alta Ribagor-
ça en el període 2004-2007
Tram. 314-01310/07

Formulació: Sr. Agustí López i Pla, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Agustí López i Pla, diputat del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quina és el programació de construcció de vivendes
de protecció oficial en la comarca de l’Alta Ribagorça
del 2004 al 2007?

– En quines poblacions de la comarca de l’Alta Riba-
gorça està previst que es construeixin aquestes vivendes
de protecció oficial?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la programació de
construcció d’habitatges de protecció
oficial a la comarca de l’Alt Urgell en el
període 2004-2007
Tram. 314-01311/07

Formulació: Sr. Agustí López i Pla, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Agustí López i Pla, diputat del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quina és el programació de construcció de vivendes
de protecció oficial en la comarca de l’Alt Urgell del
2004 al 2007?

– En quines poblacions de la comarca de l’Alt Urgell
està previst que es construeixin aquestes vivendes de
protecció oficial?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la programació de
construcció d’habitatges de protecció
oficial a la comarca del Pallars Sobirà
en el període 2004-2007
Tram. 314-01312/07

Formulació: Sr. Agustí López i Pla, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Agustí López i Pla, diputat del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quina és el programació de construcció de vivendes
de protecció oficial en la comarca del Pallars Sobirà del
2004 al 2007?

– En quines poblacions de la comarca del Pallars Sobi-
rà està previst que es construeixin aquestes vivendes de
protecció oficial?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris de se-
lecció de participants en el programa
«L’estiu és teu 2004»
Tram. 314-01313/07

Formulació: Sr. Albert Riera i Pairó, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Albert Riera i Pairó, diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta escrita al Consell Executiu,

– Quins criteris ha fixat el Govern en relació a la selec-
ció de participants al programa «L’estiu és teu 2004»?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Albert Riera i Pairó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’oferta de places
per a cadascuna de les activitats del
programa «L’estiu és teu 2004»
Tram. 314-01314/07

Formulació: Sr. Albert Riera i Pairó, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Albert Riera i Pairó, diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta escrita al Consell Executiu,

– Quina és l’oferta de places per a cada una de les ac-
tivitats del programa «L’estiu és teu 2004»?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Albert Riera i Pairó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre si hi ha una vincu-
lació entre el programa «L’estiu és teu
2004» i altres activitats d’estiu
Tram. 314-01315/07

Formulació: Sr. Albert Riera i Pairó, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Albert Riera i Pairó, diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta escrita al Consell Executiu,

– Existeix alguna vinculació o col·laboració entre el
programa «L’estiu és teu 2004» i d’altres programes
d’activitats d’estiu d’entitats públiques o privades?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Albert Riera i Pairó
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els municipis que
no tenen planejament urbanístic d’àm-
bit general definitivament aprovat
Tram. 314-01316/07

Formulació: Sr. Carles Puigdomènech i
Cantó, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carles Puigdomènech i Cantó, Diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

Aquest Diputat en data 23 de març de 2.004 va formu-
lar la pregunta 314-00343/07 respecte a, entre d’altres
qüestions, quins eren concretament els municipis de
Catalunya que a hores d’ara encara no disposen de pla-
nejament urbanístic d’àmbit general definitivament
aprovat i quin era el calendari, si n’hi ha, previst per
aconseguir aquest objectiu.

Atès que aquestes dues qüestions no han estat contes-
tades en la resposta de l’Honorable Conseller de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques de data 26 d’abril
d’enguany, aquest Diputat insisteix en voler conèixer el
que va preguntar, tot agraint la resposta i informació
parcial ja facilitada.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Carles Puigdomènech i Cantó
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els criteris de revi-
sió i classificació dels establiments
hotelers, en aplicació de l’Ordre del 8
de juliol de 2003
Tram. 314-01317/07

Formulació: Sr. Josep Llobet Navarro, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Llobet Navarro, Diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que
preveuen els articles 132 i 133 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent pregunta al Consell Exe-
cutiu, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita:

En relació a l’aplicació de l’Ordre de 8 de juliol de
2003, del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme
de la Generalitat, que modifica l’Ordre de 6 d’octubre
de 1987, sobre els requisits tècnics i els serveis mínims
exigibles als establiments hotelers.

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

– Quins són els criteris en base als quals el Departament
de Comerç i Turisme de la Generalitat aplica la revisió
i classificació dels establiments existents que s’acullen
a la nova reglamentació de 2003?

– Ha realitzat el Departament de Comerç i Turisme de
la Generalitat algun estudi sobre l’impacte que l’apli-
cació efectiva de l’Ordre de 8 de juliol de 2003 pot te-
nir sobre la qualitat de l’oferta d’allotjament de Cata-
lunya?

– En cas de resposta afirmativa a la pregunta anterior:
Quines han estat les seves conclusions al respecte? I en
cas de resposta negativa: Quines són les raons per les
quals no s’ha efectuat l’esmentat estudi d’impacte?

– Quines mesures concretes ha adoptat el Departament
de Comerç i Turisme de la Generalitat per tal que l’apli-
cació de l’Ordre de 8 de juliol de 2003 no afecti a la
qualitat del conjunt de l’oferta d’allotjament de Catalu-
nya?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2004

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins criteris
han fonamentat la idoneïtat de la Sra.
Leonor Gallardo de la Torre per a exer-
cir les funcions de responsable del
Programa de Renovació i Coordinació
d’Activitats de Cultura Popular del De-
partament de Cultura
Tram. 314-01318/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 132 del Reglament de la Cambra formula la següent
pregunta per escrit al Consell Executiu

Un cop publicada al DOGC, núm. 410 de 26.03.04, la
Resolució CLT/ 727/ 2004 en què es nomena la persona
responsable del Programa de renovació i coordinació
d’activitats de cultura popular del Departament de
Cultura, és d’interès públic i particular d’aquesta dipu-
tada i del seu grup parlamentari tenir informació al res-
pecte.
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Per aquesta raó formulem al Consell Executiu, per a la
seva resposta escrita, la següent pregunta:

– A més del criteri de la confiança personal, inherent al
nomenament d’un càrrec eventual de lliure designació,
quins han estat els criteris que han fonamentat la ido-
neïtat de la Sra. Leonor Gallardo de la Torre per a exer-
cir les funcions de Responsable del Programa de Reno-
vació i Coordinació d’Activitats de Cultura popular del
Departament de Cultura?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre quins són els
coneixements i l’experiència de la Sra.
Leonor Gallardo de la Torre per a exer-
cir eficaçment les funcions de respon-
sable del Programa de Renovació i
Coordinació d’Activitats de Cultura
Popular del Departament de Cultura
Tram. 314-01319/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 132 del Reglament de la Cambra formula la següent
pregunta per escrit al Consell Executiu

Publicat al DOGC núm. 410, de 26.03.04, el nomena-
ment de la persona responsable del Programa de reno-
vació i coordinació d’activitats de cultura popular del
Departament de Cultura, és d’interès públic i particu-
lar d’aquesta diputada i del seu grup parlamentari tenir
informació al respecte.

Per aquesta raó formulem al Consell executiu, per a la
seva resposta escrita, la següent pregunta:

– Quins són els coneixements adquirits i/o experiència
provada de la Sra. Leonor Gallardo de la Torre per a
exercir eficaçment les funcions que corresponen al lloc
de treball de Responsable del Programa de Renovació
i Coordinació d’activitats de Cultura popular, en con-
cret les de «promoure la renovació i catalanització dels
repertoris musicals dels conjunts i orquestres de ball
d’arreu de Catalunya», tal com explicita la Resolució
CLT/ 727 /2004, de 22 de març, publicada al DOGC
núm. 410 de 26.03.04.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la unitat de la llen-
gua catalana en les edicions dels pre-
mis Max de teatre
Tram. 314-01320/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 132 del Reglament de la Cambra formula la següent
pregunta per escrit al Consell Executiu

El proppassat 26 d’abril se celebrà a Saragossa el lliu-
rament dels Premis Max de teatre amb el suport de la
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE); les
normes de la convocatòria dels Premis diferencien el
valencià del català. Aquest fet originà el rebuig dels
dramaturgs finalistes catalans que renunciaren a assis-
tir a aquella cerimònia.

És d’interès general i particular d’aquesta diputada i del
seu grup parlamentari conèixer el posicionament del Go-
vern al respecte.

Per aquesta raó formulem al Consell Executiu, per a la
seva resposta escrita, la següent pregunta:

– Quines actuacions ha emprès el Govern davant de la
Sociedad General de Autores y Editores per tal que en
les edicions dels Premis Max es faci explícita la unitat
de la llengua catalana?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la constitució del
Patronat del Museu Nacional d’Art de
Catalunya
Tram. 314-01321/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
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cle 132 del Reglament de la Cambra formula la següent
pregunta per escrit al Consell Executiu

La Consellera de Cultura afirmà als mitjans públics que
abans de finalitzar el mes d’abril de 2004 seria consti-
tuït el Patronat del Museu Nacional d’Art de Catalunya;
atesa la inactivitat decisòria existent, és d’interès gene-
ral i particular d’aquesta diputada i del seu grup parla-
mentari tenir informació al respecte.

Per aquesta raó formulem al Consell Executiu, per a la
seva resposta escrita, la següent pregunta:

– En quina data ha estat constituït o es preveu la cons-
titució del Patronat del Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya?

– Quins són els membres que conformen el Patronat?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el Pla tècnic naci-
onal de televisió digital local aprovat
pel Govern de l’Estat
Tram. 314-01322/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 132 del Reglament de la Cambra formula la següent
pregunta per escrit al Consell Executiu

Publicat al BOE de 8 d’abril de 2004 el Plan Técnico
Nacional de Televisión Digital Local en què s’estableix
la distribució dels canals múltiplex a les diferents Co-
munitats Autònomes, el Govern anuncià la presentació
d’un recurs contenciós administratiu contra el Pla pel
que fa al nombre de múltiplex assignat a Catalunya. És
d’interès general i d’aquesta diputada i del seu grup
parlamentari tenir informació al respecte.

Per aquesta raó formulem al Consell Executiu, per a la
seva resposta escrita, la següent pregunta:

– En quina data i en quins termes ha presentat el Go-
vern recurs contenciós administratiu contra el Plan
Técnico Nacional de Televisión Digital Local, aprovat
pel Govern de l’Estat espanyol?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’Institut Ramon
Llull
Tram. 314-01323/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 132 del Reglament de la Cambra formula la següent
pregunta per escrit al Consell Executiu

El dia 6 de maig de 2004 fou publicat al diari Avui un
article signat per la Sra. Mary Ann Newman en la seva
qualitat de Coordinadora Institucional de l’Institut Ra-
mon Llull; atès el complex, accidentat i lamentable pro-
cés de negociació que ha dut a terme el Govern amb el
Govern balear, és d’interès públic i particular d’aquesta
diputada i del seu grup parlamentari tenir informació al
respecte.

Per aquesta raó formulem al Consell Executiu, per a la
seva resposta escrita la següent pregunta:

– En quina data fou acordada pel Consell Executiu i
publicada al DOGC la nova estructura, organigrama
i relació de llocs de treball de l’Institut Ramon Llull?

– En quina data ha estat nomenada la Sra. Mary Ann
Newman Coordinadora institucional de l’Institut Ra-
mon Llull?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la presència de
Catalunya en el futur museu d’Europa
Tram. 314-01324/07

Formulació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 132 del Reglament de la Cambra formula la següent
pregunta per escrit al Consell Executiu
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En ocasió del debat parlamentari de la proposició no de
llei presentada pel grup de Convergència i Unió sobre
la participació de museus catalans en el projectat Mu-
seu d’Europa, es manifestà que el Departament de
Cultura ha realitzat iniciatives al respecte.

És d’interès d’aquesta diputada i del seu grup parla-
mentari conèixer quines són les accions dutes a terme
pel Govern davant dels promotors del Museu d’Euro-
pa i de la comissió d’experts establerta per a la seva
creació.

Per aquesta raó formulem al Consell Executiu, per a la
seva resposta escrita, la pregunta següent:

– Quines són les accions realitzades pel Departament
de Cultura per tal que Catalunya, en la seva història i
cultura, tingui presència al futur Museu d’Europa?

– En quines dates han tingut lloc aquelles accions?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2004

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la línia d’alta ten-
sió Sentmenat (Vallès Occidental) -
Bescanó (Gironès)
Tram. 314-01325/07

Formulació: Sr. Felip Puig i Godes, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quin és el posicionament del Govern sobre la Línia
d’alta tensió anomenada «Sentmenat - Bescanó»?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el trasllat de la
seu del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca a la ciutat de Lleida
Tram. 314-01326/07

Formulació: Sr. Felip Puig i Godes, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

– Quina valoració fa el Govern del trasllat de la seu del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a la ciu-
tat de Lleida?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines despeses
afegides ha comportat el trasllat de la
seu del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca a la ciutat de Lleida
Tram. 314-01327/07

Formulació: Sr. Felip Puig i Godes, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

– Quines despeses afegides ha representat el trasllat de
la seu del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pes-
ca a la ciutat de Lleida? En quins conceptes detallats
s’han produït aquestes despeses afegides?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de Convergència i Unió
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines actuacions
ha dut a terme i quines té previstes en
matèria de conciliació de la vida labo-
ral amb la personal i la familiar
Tram. 314-01328/07

Formulació: Sra. M. Glòria Renom i Vall-
bona, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Glòria Renom i Vallbona, Diputada del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

Quines són les actuacions que ha dut a terme i té pre-
vistes el Govern en matèria de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral? (és sol·licita que s’adjunti
la informació o els plans que hagi elaborat l’actual
Govern).

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

M. Glòria Renom i Vallbona
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els estudis tècnics
encarregats pel Departament de Ben-
estar i Família
Tram. 314-01329/07

Formulació: Sr. Josep Lluís Cleries i Gon-
zàlez, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Lluís Cleries i González, Diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quins estudis tècnics ha encarregat en l’àmbit de les
seves competències el Departament de Benestar i Famí-
lia fins a la data de la resposta? Sobre quines temàti-
ques? A qui s’han encarregat aquests estudis? Per quin
import econòmic s’ha fet cada encàrrec?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2004

Josep Lluís Cleries i González
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la incorporació del
secretari general de Mobilitat i del di-
rector general de Ports i Transports al
viatge a l’Índia en missió comercial de
l’Autoritat Portuària de Barcelona
Tram. 314-01330/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

En una recent missió comercial de l’Autoritat Portuà-
ria de Barcelona a l’Índia, s’hi van incorporar el secre-
tari general de Mobilitat i el director general de Ports i
Transports.

– Quins criteris empra el Govern a l’hora de determi-
nar els alts càrrecs que han d’assistir en aquest tipus de
viatges?

– Quin ha estat el cost total del viatge dels dos alts càr-
recs esmentats? Qui l’ha assumit?

– Quines tasques concretes van desenvolupar el secre-
tari general de Mobilitat i el director general de Ports i
Transports durant el viatge?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la construcció
d’un nou cinturó ferroviari a la corona
metropolitana de Barcelona
Tram. 314-01331/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,
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Alcaldes de set municipis de la corona metropolitana de
Barcelona (Granollers, Martorell, Mataró, Sabadell
Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú)
han proposta la construcció d’un nou cinturó ferroviari
que les uneixi:

– Quin és el calendari que s’ha fixat el Govern per con-
cretar aquesta actuació?

– Pensa prendre el Govern alguna iniciativa en aquest
tema durant el proper any, malgrat no hi hagi previsió
que s’aprovi (segons informació del propi conseller de
l’àrea) el Pla Director d’Infraestructures Ferroviàries
de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la seva proposta
de revisió de determinats punts del
traçat del TGV a Catalunya
Tram. 314-01332/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

El Govern ha anunciat, per mitjà del conseller de Polí-
tica territorial i Obres Públiques, que reclamarà al nou
Govern de l’Estat la revisió de determinats punts del
traçat del TGV a Catalunya. Els mitjans de comunica-
ció n’apuntaven nou: Vilafranca del Penedès, el Parc
Agrari del baix Llobregat, la nova estació de l’Aeroport
del Prat, Montcada i Reixac, la Roca, Montmeló, Giro-
na, Figueres i el tram entre Figueres i la frontera amb
l’Estat francès.

– Quina és la proposta concreta que fa el Govern en
cadascun d’aquests punts?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el seu anunciat en-
càrrec d’un pla director de l’esquí
Tram. 314-01333/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

El Govern ha anunciat l’encàrrec d’un Pla Director de
l’Esquí.

– Quin és el calendari que té previst el Govern per a
l’aprovació d’aquest Pla?

– Quines són les premisses sobre les quals el Govern fa
l’esmentat encàrrec?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la seva previsió,
segons fonts periodístiques, de crear
una societat per intervenir en la gestió,
la promoció i les inversions de les es-
tacions d’esquí de les comarques piri-
nenques
Tram. 314-01334/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

Segons informació periodística, el Govern té previst de
crear una societat per intervenir en la gestió, promoció
i inversions de les estacions d’esquí del Pirineu.

– Quins han de ser els objectius d’aquesta societat?
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– Quines inversions té previstes de dur a terme el Go-
vern al llarg de la present legislatura en aquest àmbit?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la implantació de
vies d’alta ocupació (VAO) i de carrils
reservats al transport públic col·lectiu
a la xarxa viària catalana
Tram. 314-01335/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern en
relació a la implementació de vies l’alta ocupació
(VAO) i carrils reservats a transport públic col·lectiu a
la xarxa viària catalana?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre l’ampliació del
CEIP Montserrat, de Sant Salvador de
Guardiola (Bages)
Tram. 314-01336/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern en
relació a l’ampliació del CEIP Montserrat de Sant Sal-

vador de Guardiola (Bages) per tal que s’hi pugui in-
corporar una nova línia d’ensenyament primari?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quines actuacions
té previstes per a pal·liar els problemes
de subministrament elèctric a determi-
nats nuclis del municipi de Castellfollit
del Boix (Bages)
Tram. 314-01337/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

– Quines actuacions té previstes el Govern per pal·liar
els problemes de subministrament elèctric a determi-
nats nuclis del municipi de Castellfollit del Boix (Ba-
ges)?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre les plurianualitats
pendents per a cobrir el cost total del
projecte de millora del camí de Galera
a la Bruguera, al municipi de Gaià (Ba-
ges)
Tram. 314-01338/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,
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El camí de Galera a la Bruguera, en el municipi de Gaià
(Bages), està essent objecte de diverses millores. En el
marc del PDR, ja s’ha concedit un primer ajut de mig
milió d’euros. Resta un milió més fins arribar al milió
i mig, que és el cost total aproximat del projecte.

– Té previst el Govern de completar les plurianualitats
pendents per tal de cobrir el cost total del projecte es-
mentat? En quins termes?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre els projectes per a
la distribució d’aigua a nuclis actual-
ment no abastats dels municipis de
Gaià (Bages), Santa Maria de Merlès i
Sagàs (Berguedà)
Tram. 314-01339/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

Els municipis de Gaià, Santa Maria de Merlès i Sagàs
estaven inclosos en tres projectes de distribució (Merlès
- Gaià, Sagàs i Santa Maria de Merlès) d’aigua en nu-
clis actualment no abastits d’aquests municipis.

Té previst el Govern de concretar aquestes actuacions?
En quins terminis?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre el motiu pel
qual el monogràfic dedicat a l’Obser-
vatori Català de la Mobilitat de l’edició
de febrer del Butlletí de Transports va
ésser penjat com a novetat a la web
del Departament de Política Territorial i
Obres i Públiques el 21 d’abril del 2004
Tram. 314-01340/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,

El Butlletí de Transports, en la seva edició núm. 29, de
febrer de 2004, està dedicat monogràficament a l’Ob-
servatori Català de la Mobilitat.

– Per què, malgrat correspondre a l’edició de febrer, es
penja en suport digital al web del Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques, com a novetat, el 21
d’abril de 2004? A què es deu aquest decalatge?

– Amb quina data s’ha tramès al llistat de distribució
del Departament, d’acord amb el que consta en el Re-
gistre de sortida?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre el projecte de cons-
trucció de les graderies i la secretaria
del club de futbol EF Bonaire, de Ter-
rassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-01341/07

Formulació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu, Diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 132
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta per escrit al Consell Executiu,
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El Camp de Futbol del Barri del Bonaire és l’únic que
resta de titularitat de la Generalitat a la ciutat de Terras-
sa (Vallès Occidental). Fins ara, la Junta Directiva del
Club que gestiona el camp a afrontat inversions per
valor de 120.000 euros a fi de millorar les instal·lacions.

Actualment, hi ha en projecte la construcció de les gra-
deries i la secretaria de l’EF Bonaire.

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern en
relació a aquestes noves actuacions?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre quin ha estat el
volum de recursos emprats en el fi-
nançament de la policia autonòmica
en l’exercici 2003
Tram. 314-01342/07

Formulació: Sr. Francesc Homs i Ferret,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Homs i Ferret, Diputat del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 132 del Reglament de la Cambra formula la següent
pregunta escrita al Consell Executiu,

– Quin ha estat el volum total de recursos que s’han
liquidat en l’exercici 2003 corresponent al finançament
de la policia autonòmica?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2004

Francesc Homs i Ferret
Diputat del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la reforma de la
Llei 3/1982, del Parlament, del Presi-
dent i del Consell Executiu de la Gene-
ralitat, en el sentit d’establir una dura-
da temporal màxima en l’exercici del
càrrec de President de la Generalitat
Tram. 314-01343/07

Formulació: Sr. Josep Maria Pelegrí i
Aixut, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep M. Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Quan i en quins termes preveu el Govern reformar la
Llei 3/1982, del Parlament, del President i del Consell
executiu de la Generalitat, limitant la reelecció indefi-
nida del President de la Generalitat i establint una du-
rada temporal màxima a l’exercici del càrrec?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2004

Josep M. Pelegrí i Aixut
Portaveu Adjunt del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a res-
pondre per escrit sobre si té previst
regular per llei el nomenament dels
alts càrrecs i els criteris i els procedi-
ments per a avaluar-ne la idoneïtat
Tram. 314-01344/07

Formulació: Sr. Josep Maria Pelegrí i
Aixut, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep M. Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta per escrit al Consell Executiu,

– Té previst el Govern regular per llei els alts càrrecs
de la Generalitat de Catalunya i els criteris per avalu-
ar-ne la seva idoneïtat?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2004

Josep M. Pelegrí i Aixut
Portaveu Adjunt del G. P. de Convergència i Unió
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Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre de quines capaci-
tats o funcions, altres que les establer-
tes per la llei, creu que cal dotar els
petits municipis
Tram. 314-01345/07

Formulació: Sra. M. Eugènia Cuenca i
Valero, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Eugènia Cuenca i Valero, diputada del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta escrita al Consell Executiu:

– A més de les funcions contemplades a les lleis, amb
quines altres capacitats o funcions pensa el Govern que
han de dotar-se els petits municipis per al compliment
de les seves finalitats?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

M. Eugènia Cuenca i Valero
Diputada del G. P. de Convergència i Unió

Pregunta al Consell Executiu a respon-
dre per escrit sobre la reunió de la
Comissió Bilateral de Cooperació Ad-
ministració de l’Estat - Generalitat de
Catalunya
Tram. 314-01346/07

Formulació: Sra. M. Eugènia Cuenca i
Valero, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
18.05.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Eugènia Cuenca i Valero, diputada del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 132 del Reglament de la Cambra formula la
següent pregunta escrita al Consell Executiu:

– S’ha fixat la data per a la reunió de la Comissió Bi-
lateral de Cooperació Administració de l’Estat - Gene-
ralitat de Catalunya? Quin és el contingut de l’ordre del
dia?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2004

M. Eugènia Cuenca i Valero
Diputada del G. P. de Convergència i Unió
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